
Radní vybrali nové logo města
Městští radní v minulých dnech rozhodli o novém logu Bohumína. To bude 
město užívat k propagaci namísto svého znaku. Do soutěže, kterou radnice 
vypsala v březnu, se přihlásilo neuvěřitelných 75 autorů se 165 návrhy. 

„Návrhy zasílali jednot-
livci i grafická studia. 
Pětičlenná porota vybrala 
deset nejzdařilejších návrhů. O jejich 
pořadí pak rozhodovala veřejnost na 
internetu. Radní se novým logem zabý-
vali na třech jednáních od července do 
září. Nakonec se přiklonili k logu, které 
získalo největší podporu veřejnosti,“ 
uvedla administrátorka soutěže a vedou-

cí organizačního odboru 
Miroslava Šmídová.

Nové logo, jehož auto-
rem je Karel Černý z Orlové, by se mělo 
objevit jak na webových stránkách města, 
tak na reklamních a propagačních před-
mětech nebo na tiskovinách. Zároveň 
chce radnice nové logo Bohumína využít 
také pro městské společnosti a příspěv-
kové organizace.   (balu)
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Prvňáčci 2013/14
ZŠ Bezručova 19
ZŠ Záblatí 12
ZŠ Beneše  46
Masarykova ZŠ 56
ZŠ Starý Bohumín 8
ZŠ ČSA 69
ZŠ Skřečoň 32
ZŠ Pudlov 10

Celkem 252

ZŠ Pudlov, 
přípravná třída           11

Město věnovalo prvňáčkům při slavnostním zahájení školního roku tričko s nápisem »Bohumínský školáček«. Děti 
dostaly také uvítací list, omalovánku a další školní pomůcky.  Foto: Pavel Čempěl

Rekordní počet dětí a novinky v osnovách
V roce 2010 usedlo do 
lavic v bohumínských 
školách 183 prvňáčků. 
Předloni jich bylo 203, 
loni 240 a letos už 252. 
Dětí z populačně silných 
ročníků, díky nimž 
v uplynulých letech 
praskaly ve švech 
mateřinky, dorostly 
do školních škamen. 

Populační explozi nezažil 
před pár lety pouze Bohu-
mín, dotkla se celého Česka. 
V celé zemi proto letos na-
stoupilo do prvních tříd 112 
tisíc žáků, tedy o sedm tisíc 
víc než loni. Na základkách 
je nyní v celé republice 833 
200 dětí. V našem městě 
kvů l i  velkému množství 
vzdělání chtivých dětí letos 
otevřela ZŠ ČSA a Masaryko-
va hned tři první třídy, Bene-
šova a skřečoňská škola po 
dvou. Na posledně jmenované 
to ale nebyla snadná volba. 
K zápisu tady přišlo dvaatři-
cet dětí a vznikla patová situ-
ace. V dobách, kdy do školy 
chodili rodiče současných 
žáků, nebyly výjimkou ani 
třídy se čtyřiceti dětmi, jenže 

dnes je trend jiný. „Škola ře-
šila, zda otevře jednu velkou 
třídu, nebo dvě s velmi ma-
lým počtem dětí. I když je to 
fi nančně náročnější, zvolila 
druhou variantu, která je 
díky individuálnímu přístupu 
příznivější pro děti a rodiče,“ 

uvedla vedoucí odboru škol-
ství, kultury a sportu Pavla 
Skokanová.  

Začátek nového školního ro- 
ku přinesl kromě mimořádné 
nadílky dětí i řadu novinek. 
V Bohumíně začala působit 
první soukromá základní ško-

la. Navštěvuje ji třináct dětí, 
z toho osm z Bohumína. Žáci 
různých ročníků prvního stup- 
ně se zde vzdělávají Montes-
sori metodou. Jde o alterna-
tivní způsob výuky pro děti, 
které vyžadují jiný přístup.

(Dokončení na str. 5)
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Snažíme se lidi motivovat k ekologickému topení
Volební období stávajícího zastupitelstva města se 
překlopilo do druhé poloviny. Postupně zveřejňujeme 
rozhovory s jednotlivými zastupiteli. Vzděláním 
ekonom, srdcem sportovec, rozumem realista 
a přístupem pragmatik, tak bychom mohli stručně 
charakterizovat místostarostu Lumíra Macuru.

Jste předsedou 

Místní akční skupi-

ny Bohumínsko, 

která sdružuje 

sedm okolních obcí. Jaký je její cíl?

Spojit síly obcí, podnikatelů i nezisko-
vých organizací a pracovat na rozvoji 
celého území. Přitom chceme využít také 
dotace z nového programového období 
Evropské unie 2014–2020. V této spolu-
práci vidím dobrou příležitost pro naše 
občany i drobné a střední podnikatele.

Oblast vašich kompetencí na radnici 

zahrnuje i životní prostředí. V čem 

spatřujete hlavní priority?

V protipovodňové ochraně. Týká se 
Odry, menších místních toků i odvádění 
vnitřních vod. Letos bude dokončena 

ochranná hráz ve Vrbici, podařilo se 
zahájit projektovou přípravu hráze 
v Pudlově. Jsem rád za vyčistění Bajcůvky 
ve Starém Bohumíně, opatření na Bo-
humínské stružce v Šunychlu, na Lutyňce 
v Nové Vsi, vyčistění příkopu za Vrbickou 
ulicí. Připravuje se odvodnění lokality 
Petra Cingra, řeší se odvodnění Kozího 
rynku v Šunychlu. Prioritou je také zlep-
šení ovzduší, ale tady jsou možnosti 
města omezenější. Snažíme se motivovat 
občany k ekologickému topení v rodin-
ných domech. Přesvědčit je k výměně 
kamen za nízkoemisní, pomoci e-aukcí 
snížit náklady na vytápění plynem. 

A co kanalizace?

Začali jsme intenzivněji budovat gra-
vitační kanalizace v městských částech. 

Další možnosti vidím v tlakové kanali-
zaci, díky níž by bylo možné odkanali-
zovat větší území. Hodně ovšem záleží 
na ochotě občanů se ke kanalizaci při-
pojit. Zkušenosti s výstavbou v Záblatí, 
Skřečoni a Šunychlu hodně napoví.

Vaše sportovní aktivity jsou široké – 

čutáte se »starými pány« v Záblatí, 

sjíždíte meandry Odry, v zimě 

nasazujete běžky. Jaký program 

byste v Bohumíně připravil stejně 

založeným přátelům?

V prázdninové sobotní dopoledne 
bych doporučoval půjčovnu lodí ve 
Starém Bohumíně a projet si meandry 
Odry, pak na kole projet kousek cyklo-
trasy podél Olše nebo na bruslích 
in-line stezku k Antošovické lávce. 
Odpoledne bych doporučil strávit v areálu 
Bosporu, kde se zabaví všechny generace. 
Po relaxaci v aquacentru by nebylo 
špatné zajít si do letního kina. Po takto 
stráveném dni zaručeně usnete jako 
špalek.

Děkuji za rozhovor.  (red)

Zastupitelstvo 2010 – 2014: BILANCE V POLOČASE

Piráti silnic vadí lidem ze všech koutů
Šest besed během tří dnů. Starosta Petr Vícha s místostarosty Lumírem 
Macurou a Igorem Bruzlem vyrazili první zářijový týden za obyvateli 
městských částí. Podělili se s nimi o novinky z Bohumína a zpět na radnici 
si odváželi postřehy a podněty k řešení. 

Ukázalo se, že Bohumíňáky ve všech 
lokalitách nejvíce trápí bezohlední řidiči. 
„Vysoká rychlost aut, to byla jediná věc, 
která se opakovala na každém setkání. 
Pak se objevily drobné připomínky na 
neposečenou trávu, díru v silnici či 

poškozenou značku nebo chodník. Zís-
kali jsme tak spoustu drobných námětů 
na opravy, které můžeme velice rychle 
uskutečnit,“ konstatoval Petr Vícha.

Besedy s obyvateli městských částí se 
v Bohumíně konaly už podevatenácté. 
V prvopočátcích město nemělo moderní 
komunikační nástroje jako televizi, 

internet či elektronickou informační 
službu E-info a osobní setkání tak byla 
jedním ze způsobů, jak veřejnost více 
informovat. „I když jsou teď informační 
možnosti obrovské, u osobních setkání 
rádi zůstáváme. Osvědčují se nám a jsou 
přínosná pro obě strany. Na besedy 
máme vždy př ipravenu krátkou 
fotografickou prezentaci o novinkách 
v Bohumíně a soutěže o ceny. Zároveň 
se těšíme na náměty a dotazy našich 
obyvatel. I když někdy dostaneme vyhu-
bováno, vždy si odnášíme zajímavé 
podněty, a to je pro nás cenné,“ doplnil 
Petr Vícha. 

V průběhu letošních setkání se hovo-
řilo o velkých investičních akcích v Bo-
humíně, a to rekonstrukci secesního 
Národního domu ve Starém Bohumíně, 
výstavbě kanalizace, protipovodňových 
hrází nebo nové sportovní haly. Nechy-
běly ani informace o e-aukcích na doda-
vatele elektřiny či plynu, službě senior 
taxi či půjčkách na kanalizační přípojky. 

Lucie BALCAROVÁ 
Vedení města vyrazilo po prázdninách za 
obyvateli městských částí.

Každou lokalitu trápí jiné problémy. Obyvatelé 
Vrbice si například stěžovali na zhoršenou kva-
litu vody v místním jezeře. Foto: Pavel Čempěl

NA AKTUÁLNÍ TÉMA
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Z parkoviště přímo na rondel
Zásadní novinkou bude dopravní řešení lokality 
Osvěta. Na nové parkoviště totiž bude možné vjíždět 
přímo z kruhového objezdu. Prostranství bude navíc 
oboustranně průjezdné. Díky tomu se z ulice Čs. 
armády, která dlouhá léta nesla neblahý úděl slepé 
ulice, opět stane plnohodnotná komunikace. 

Propojení parkoviště a tím 
i okolních ulic s rondelem 
výrazně usnadní cestovaní 
motorizovaným obyvatelům 
ulice Čs. armády i Svatopluka 
Čecha. Při cestě k železár-
nám už nebudou muset okli-
kou kolem Benešovy školy 
a po Štefánikově ulici. Na 

rondel u železárenského 
mostu se dostanou rovnou 
po průjezdu parkoviště v lo-
kalitě Osvěta. Toto řešení 
uleví i křižovatce hlavní třídy 
a Štefánikovy, která bývá ve 
špičce přetížená. Část řidičů 
se jí vyhne. Aby ale naopak 
nevznikla dopravní kalamita 

u nového parkoviště, upraví 
tady provoz dopravní značky. 
Hlavní silnicí v lokalitě bude 

ulice Svatopluka Čecha. 
Z ulice Čs. armády bude 
vedlejší silnice, kde před 
vjezdem do křižovatky musí 
řidiči počítat se stopkou.

 (red)

Nové »okénko« značně urychlilo výdej dokladů
Jako každoročně zaznamenáváme v letním období 
nárůst žádostí o cestovní doklady. Ať už to jsou pasy 
nebo občanské průkazy pro děti, na které lze cestovat 
do všech států Evropské unie.  

V polovině loňského roku 
skončila možnost zápisu dětí 
v dokladech rodičů. Od čer-
vence 2012 už mohou děti 
cestovat pouze na vlastní do-
klad. Tato změna s sebou 
přinesla nárůst počtu vyříze-
ných cestovních dokladů. 

V letním ob-
dobí rovněž 
stoupá počet 
žádostí o vyřízení občan-
ských průkazů. Lidé vyrážejí 
k vodě, na výlety, doklady 
nosí jen v letních šatech 
a oproti ostatním měsícům 

v roce je tak mnohem častěji 
ztrácejí.

Aby pořizování dokladů 
probíhalo plynuleji, zavedla 
radnice nové výdejní místo. 

Občané si teď 
hotové dokla- 
dy vyzvedá-

vají mimo pracoviště pořizo-
vání žádostí  (kabinku), 
což celý proces urychlilo. 
U agendy funguje také objed-
návkový systém. Lidé si 

mohou na internetu objednat 
návštěvu na určitou hodinu 
v úterý, tedy mimo úřední dny.

Další inovací úseku občan-
ských průkazů  a pasů  je 
instalace platebního termi-
nálu, který slouží k úhradě 
správních poplatků. Ty už 
nyní klienti nemusí hradit 
v hotovosti, ale mohou vyu-
žít také platební karty.

Jana DÖMÉNYOVÁ,  
odbor právní a živnostenský

NOVINKA

Z »divadelního« plácku bude parkoviště s parčíkem
Lokalita Osvěta naproti supermarketu Billa bude mít už brzy novou tvář. V červenci začalo město s její proměnou. 
Ta potrvá až do října a přijde na 5,6 milionu. Vzniknou zde nová parkovací místa, přibudou chodníky, lavičky, 
veřejné osvětlení i zeleň. Finanční náklady z velké části pokryje evropská dotace ve výši 4,5 milionu. 

Lokalita zdědila jméno po divadle 
Osvěta, které zde stálo až do druhé po-
loviny 80. let. Na prostranství až dosud 
fungovalo provizorní parkoviště, zbytek 
nevyužité zatravněné plochy křižovaly 
jen vyšlapané chodníčky. Lidé si před 
časem v anketě přáli, aby zde vzniklo 
regulérní parkoviště a odpočinková 

zóna. Teď se jejich přání naplní. V mís-
tech, kde až donedávna stála auta na 
udusaném recyklátu, vznikne plnohod-
notné parkoviště pro pětačtyřicet vozů. 
„Povrch bude tvořit zatravňovací dlažba. 
Parkovací plochy od sebe budou odděle-
ny zelenými pásy s keři,“ uvedla Eva 
Mrázková z odboru rozvoje a investic. 

Na jednom konci parkingu, u ulice 
Svatopluka Čecha, přibude prostor pro 
kontejnery na tříděný odpad. Na konci 
druhém, u rondelu, vznikne mlatová 
plocha s lavičkami. „Kromě toho se 
v území počítá s jeho odvodněním, opra-
vami chodníků a výsadbou pětadvaceti 
stromů. Nově se tu objeví také záhony 
s kvetoucími keři,“ dodala Mrázková. 

Přestavba lokality však mohla být ješ-
tě atraktivnější, kdyby se podařilo sjed-
notit pozemky. Město vlastní většinu 
z nich, ale parcely uprostřed lokality patří 
společnosti Lidl, která tady původně 
chtěla umístit svůj market. Odkup 
soukromých pozemků se však nepodařil, 
a tak se regenerace dotkne pouze 
městské plochy.  (tch, balu)

Parkoviště pro pětačtyřicet vozů by mělo začít 
sloužit už v říjnu.  Foto: Pavel Čempěl

Pohled z dosud zaslepené ulice 
Čs. armády. Nově na tomto místě 
přibude značka »stop« a řidiči pak 
budou moci pokračovat až na rondel 
u železárenského mostu.  

Foto: Pavel Čempěl



  L I C I TAC E  BY T Ů4

Připravované licitace městských bytů 
O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, číslo 
dveří A135 nebo A243. Vyvolávací cena je 45,65 korun za metr čtvereční. Opakované 
licitace se mohou zúčastnit také občané EU, kteří trvale žijí na celém území ČR. 
Podrobné informace naleznete na www.mesto-bohumin.cz, sekce Radnice, katego-
rie Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

 ● Byt 1+3, ul. 9. května 
592, číslo bytu 5, kategorie 
I., 2. patro. Cihlová zástavba 
poblíž autobusového stanovi-
ště, Billy a Kaufl andu. Plocha 
pro výpočet nájemného 116,80 
m2,  celková plocha bytu 
120,78 m2. Prohlídka 16.9. 
v 14.30–14.45 hodin a 17.9. 
v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
se koná 18.9. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Komenské-
ho 1151, číslo bytu 5, katego-
rie I., 2. patro. Nízkopodlažní 
dům v centru města s výta-
hem a funkcí správce. Byt je 
po rekonstrukci koupelny. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 38,00 m2, celková plocha 
bytu 38,60 m2. Prohlídka 
17.9. v 10.00–10.15 hodin 
a 18.9. v 15.00–15.15 hodin. 
Licitace se koná 18.9. v 16.15 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 
236, číslo bytu 7, kategorie 
II., 3. patro. Nízkopodlažní 
cihlový dům v klidné lokalitě. 
Byt je po rekonstrukci elekt-
roinstalace a koupelny. Plo-
cha pro výpočet nájemného 
53,70 m2, celková plocha bytu 
56,20 m2. Prohlídka 16.9. 
v 15.00–15.15 hodin a 17.9. 
v 9.30–9.45 hodin. Licitace 
se koná 18.9. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 
1144, číslo bytu 34, kategorie 
I., 6. patro. Zateplený věžový 
dům s funkcí domovníka, 
plastová okna. Plocha pro vý-
počet nájemného 67,61 m2, 
celková plocha bytu 69,93 
m2. Prohlídka 16.9. v 16.45
–17.00 hodin a 17.9. v 9.45
–10.00 hodin. Licitace se 
koná 18.9. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Tyršova 
812, číslo bytu 5, kategorie 
II., 3. patro. Cihlový nízko-
podlažní dům v klidném pro-
středí poblíž parku, školy 
a autobusové zastávky. Byt je 
po celkové rekonstrukci včet-
ně sociálního zařízení. Plocha 
pro výpočet nájemného 43,29 
m2,  celková plocha bytu 

46,29 m2. Prohlídka 18.9. 
v 15.15–15.30 hodin a 19.9. 
v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
se koná 23.9. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mládežnic-
ká 525, číslo bytu 2, katego-
rie I., 1. patro. Nízká cihlová 
zástavba se zateplenými ští-
tovými stěnami, plastová 
okna. Plocha pro výpočet ná-
jemného 62,23 m2, celková 
plocha bytu 63,61 m2. Pro-
hlídka 18.9. v 16.45–17.00 
hodin a 19.9. v 8.30–8.45 
hodin. Licitace se koná 23.9. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 
1053, číslo bytu 10, kategorie 
I., 3. patro. Dům v blízkosti 
školy, školky zdravotního 
střediska a supermarketu. 
K bytu náleží sklepní kóje. 
V bytě je komora, dlažba 
a PVC, plastová okna. Plocha 
pro výpočet nájemného 58,03 
m2, celková plocha bytu 58,03 
m2. Prohlídka 18.9. v 16.00–
16.15 hodin a 19.9. v 9.15
–9.30 hodin. Licitace se koná 
23.9. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Čs. armády 
690, číslo bytu 6, kategorie 
I., 2. patro. Nízkopodlažní 
cihlový dům po celkové 
rekonstrukci s funkcí domov-
níka. V blízkosti se nachází 
autobusové nádraží. Plocha 
pro výpočet nájemného 36,15 
m2, celková plocha bytu 39,57 
m2. Prohlídka 18.9. v 15.30–
15.45 hodin a 19.9. v 10.00
–10.15 hodin. Licitace se 
koná 23.9. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 
542, číslo bytu 10, kategorie 
I., 3. patro. Cihlová zástavba, 
v přízemí domu prodejna po-
travin, prostorné místnosti. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 105 m2, celková plocha 
bytu 105 m2. Prohlídka 23.9. 
v 16.15–16.30 hodin a 24.9. 
v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
se koná 25.9. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 
1145, číslo bytu 40, kategorie 
I.,  9. patro. Věžový dům 

s funkcí domovníka, plastová 
okna, probíhá rekonstrukce 
celého domu, včetně zateple-
ní. Plocha pro výpočet nájem-
ného 67,90 m2, celková plo-
cha bytu 70,52 m2. Prohlídka 
23.9. v 16.45–17.00 hodin 
a 24.9. v 8.30–8.45 hodin. 
Licitace se koná 25.9. v 16.15 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 
718, číslo bytu 9, kategorie 
II., 3. patro. Nízká zástavba 
v blízkosti centra města, vla-
kového a autobusového ná-
draží a Billy, plastová okna. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 78,19 m2, celková plocha 
bytu 85,13 m2. Prohlídka 
24.9. v 9.30–9.45 hodin. Li-
citace se koná 25.9. v 16.30 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul. U Školky 65, 
číslo bytu 15, kategorie I., 3. 
patro. V roce 2005 nově zre-
konstruovaný dům. Plocha 
pro výpočet  nájemného 
44,03 m2, celková plocha 
bytu 47,78 m2. Prohlídka 
18.9. v 16.15–16.30 hodin. 
Opakovaná licitace  se 
koná 25.9. v 16.45 hodin. 
Opakované licitace se 
mohou zúčastnit pouze ti 
zájemci, kteří si do 23.9. 
podají přihlášku (majetko-
vý odbor, č. dv. B207 – ved-
lejší budova MěÚ) a dále se 
licitace se mohou zúčast-
nit pouze osoby s omeze-
nou schopností pohybu 
a orientace (tj. zejména 
osoby postižené pohybově, 
zrakově, sluchově, mentálně 
či osoby pokročilého věku).

 ● Byt 1+2, ul. Čs. armády 
176, číslo bytu 9, kategorie I., 
3. patro. Nízký zděný dům 
s plastovými okny se nachází 
v centru města poblíž školy 
a obchodů. Byt je po celkové 
rekonstrukci včetně sociální-
ho zařízení a GO elektroin-
stalace. Plocha pro výpočet 
nájemného 52,68 m2, celková 
plocha bytu 53,42 m2. Pro-
hlídka 25.9. v 15.00–15.15 

hodin a 26.9. v 9.00–9.15 
hodin. Licitace se koná 30.9. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čáslavská 
304, číslo bytu 5, kategorie 
II., 3. patro. Nízká zástavba 
poblíž základní školy, školky 
a střediska zdravotnických 
služeb. Dům s funkcí domov-
níka, k bytu náleží balkon. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 58,10 m2, celková plocha 
bytu 58,50 m2. Prohlídka 
24.9. v 11.00–11.15 hodin 
a 25.9. v 16.00–16.15 hodin. 
Licitace se koná 30.9. v 16.15 
hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Štefánikova 
1073, číslo bytu 29, katego-
rie I., 6. patro. Věžový dům 
s funkcí domovníka poblíž 
supermarketu Billa, plastová 
okna. Plocha pro výpočet ná-
jemného 67,64 m2, celková 
plocha bytu 69,96 m2. Pro-
hlídka 25.9. v 14.30–14.45 
hodin a 26.9. v 8.15–8.30 ho-
din. Licitace se koná 30.9. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Okružní 
716, číslo bytu 72, kategorie 
I., 9. patro. Zateplený dům se 
správcovskou a úklidovou 
službou poblíž lesoparku, 
Kauflandu, školy a školky. 
Parkoviště u domu. V bytě je 
koupelna se sprchovým kou-
tem a lodžie s výhledem na 
lesopark. Plocha pro výpočet 
nájemného 64,13 m2, celková 
plocha bytu 70,49 m2. Pro-
hlídka 25.9. v 15.30–15.45 
hodin a 26.9. v 9.30–9.45 ho-
din. Licitace se koná 2.10. 
v 16.30 hodin. Licitace se 
mohou zúčastnit pouze ti 
zájemci, kteří si do 30.9. 
podají přihlášku (majetko-
vý odbor, č. dv. B207 – ved-
lejší budova MěÚ).

Bližší informace na tele-
fonním čísle 596 092 199, 
e-mail: vachtarcikova.lenka 
@mubo.cz.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor
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 ●  Po půlnoci 5. srpna ozná-
mila bezpečnostní agentura, 
že na nádraží ČD dělá problémy 
agresivní muž. Strážníci na 
místě situaci zklidnili. Navíc 
zjistili, že výtržník figuruje 
v databázi hledaných, a proto 
jej předvedli na oddělení Po-
licie ČR. Dalšího hledaného 
hlídka dopadla po půlnoci 7. 
srpna v Poděbradově ulici. 
Muž z Orlové na sebe upozor-
nil tím, že se po spatření uni-
forem snažil rychle ukrýt. 
Třetí osobu, po které bylo vy-
hlášeno pátrání, zadrželi stráž- 
níci 11. srpna. Na ženu nara-
zili v Drátovenské ulici. Po-
sledního hledaného muže 
hlídka poznala před půlnocí 
13. srpna v herně na hlavní 
třídě. Také tento muž skončil 
v rukou republikových poli-
cistů.

Maják městské policie

Rekordní 
počet dětí 
a novinky 
v osnovách
(Dokončení ze str. 1)

Další noviny ve výuce už se 
týkají všech žáků bez výjimky. 
Podle rozhodnutí Minister-
stva školství se už na prvním 
stupni, konkrétně od čtvrté 
třídy, začnou v matematice 
vyučovat zlomky a desetinná 
místa. Funguje to tak v zahra-
ničí a úprava českých osnov 
se tomu chce přizpůsobit. Na 
druhém stupni, od sedmé či 
osmé třídy, pro změnu přibude 
k angličtině druhý cizí jazyk. 
Ten byl dosud pouze jako 
předmět volitelný, nyní už je 
povinný.

Další celostátní novinkou 
mělo být zcela nové školní 
písmo Comenia Script. Jeho 
litery se více podobají tiska-
cím než psacím a měly dětem 
usnadnit výuku psaní. Mini-
sterstvo ho po tříletém testo-
vání schválilo, jenže žádná 
masová revoluce se nekonala, 
většina škol zůstala u klasiky. 
Některé kvůli vyšším cenám 
nových písanek, jiné, a to je 
i případ Bohumína, vyčkáva-
jí, zda se Comenia Script 
ujme, nebo bude mít jepičí 
život.

Pavel ČEMPĚL

Krácení autobusových linek
Autobusem pouze do Přívozu? Bohumínské cestující i zástupce města rozčaroval 
návrh Ostravy zkrátit autobusovou linku spojující obě města. Linka 555 by podle 
něj nekončila na ÚANu, ale u Hlavního nádraží. Do centra by se pasažéři museli dál 
dopravit tramvajemi či trolejbusy. Toto řešení drtivá většina Bohumíňáků odmítá.

Všechno je o penězích. Příměstskou dopra-
vu obecně hradí kraj, provoz o víkendech 
a svátcích si ovšem platí města. Bohumín na 
to ročně vynaloží zhruba dva miliony. U linky 
555 naše město dotuje »svůj« úsek, tedy po 
hranici Bohumína. Odtud až na ÚAN ji fi nan-
cuje Ostrava. A ta chce ušetřit, proto přišla 
s nápadem na zkrácení linky. Materiál, ve 
kterém se nápad objevil, nese název »Návrh 
optimalizace dopravní obsluhy«, což bohu-
mínským cestujícím zní jako špatný vtip. 
Muset vystupovat v Přívoze a přesedat na 
»emhádé« má k optimálnímu cestování 
daleko. Bohumíňáci to také dali jasně najevo. 

V Bohumíně na téma zkrácení linky pro-
běhla anketa, které se zúčastnilo na 800 lidí. 
To je více než reprezentativní vzorek. Tři čtvr-
tiny respondentů odpověděly, že autobusem 
jezdí až na ÚAN, případně most Pionýrů 
v centru. Lidé zároveň vyjádřili rezolutní 
nesouhlas s ukončením linky v Přívoze. Totéž 
stanovisko zastává i město a tlumočilo jej 
koncem srpna na schůzce všech zaintereso-
vaných stran. Definitivní verdikt ohledně 
osudu linky 555 dosud nepadl.

Návrh »optimalizace« se týká ještě jednoho 
spojení do Bohumína - linky ostravské MHD 
číslo 23. I tady je ve hře zkrácení, ale to je 
vcelku logické a nikomu příliš nevadí. „Po 
trase linky, která projíždí Rychvaldem a končí 
na točně v Záblatí, souběžně jezdí příměstský 
autobus do Orlové. Dokonce častěji než třia-
dvacítka, takže cestující mají spojení zajištěno,“ 
vysvětlil vedoucí bohumínského odboru 

dopravy Pavel Vavrečka. Linka 23 by podle 
návrhu nezajížděla až na točnu, ale končila by 
na rozcestí Záblatí a Rychvaldu. Aby se toto 
řešení mohlo uskutečnit, zbývá pouze 
»naprogramovat« strojky na jízdenky v orlov-
ských autobusech. Cestující by si při cestě 
z Bohumína koupil kombinovaný lístek. Ten 
by platil současně jako příměstský i jízdenka 
ostravské MHD. Bohumíňci by na tom vlastně 
vydělali. Mohli by jet na jeden lístek už 
z autobusového stanoviště u Billy a na rozcestí 
s ním přesednout do třiadvacítky. „Výdej 
kombinovaných lístků a zkrácení linky 23 by 
se mohlo uskutečnit na jaře příštího roku,“ 
uzavřel Vavrečka s tím, že proti tomuto návrhu 
Bohumín výhrady nemá. Za předpokladu, že 
bude zachována četnost a návaznost spojů 
a ceny jízdenek.

Pavel ČEMPĚL

Třiadvacítka na točně v Záblatí už bude brzy 
minulostí. Od příštího roku by měla končit na 
rozcestí.  Foto: Pavel Čempěl 

 ●  V poledne 12. srpna vzbu-
dil pozornost strážníků mla-
dík (19) v Okrajní ulici. Na 
vozíku převážel část plotu i se 
sloupky. Jak se ukázalo, vše 
odcizil ze stavby v Nerudově 
ulici, kde měli dělníci oplocení 
připraveno k opětovné montáži.

 ●  V noci 14. srpna došlo ke 
vloupání do rodinného domu 
v ulici 1. máje ve Skřečoni. 
Dvojice pachatelů se i s lu-
pem vracela do centra města, 
ale za parkem v Janáčkově 
ulici jejich zlodějská mise 
skončila. Strážníci tady muže 
a ženu zadrželi. Muž se ještě 
na poslední chvíli snažil 
schovat v areálu zahradnictví, 

ale nebylo mu to nic platné. 
Povedený pár má za sebou 
bohatou kriminální minulost. 
Nepravosti páchal hlavně 
v Bohumíně.

 ●  Dva násilnící zaútočili po 
půlnoci 15. srpna na muže na 
vlakovém nádraží. Podle po-

pisu a pomocí kamerového 
systému strážníci oba surovce 
zadrželi a předali Policii ČR.

 ● Odpoledne 20. srpna obje-
vila hlídka ve sběrných suro-
vinách v Rychvaldě kradený 
volkswagen. Dva podezřelí se 
zde snažili auto zpeněžit jako 

šrot. Na passatu byly navíc osa-
zeny značky z jiného vozidla.

 ● Po třetí hodině ranní 22. 
srpna hlídka při pochůzce 
v Revoluční ulici zadržela dva 
pachatele krádeže čtyř stojek 
z lešení. Materiál pocházel 
z opravy věžových domů 
v Bezručově ulici.

 ● Dopoledne 29. srpna hlíd-
ka v Nádražní ulici zahlédla 
muže, který polské fi rmě kra-
dl dřevo. Kořist musel vrátit 
a dostal blokovou pokutu. 
Téhož dne večer strážnici za-
drželi u Bezručovy školy 
muže, který ze školní zahrady 
odcizil šest dlouhých desek. 
Krádež byla vyřešená stejným 
způsobem.
Karel VACH,  ředitel MP Bohumín

MĚSTSKÁ POLICIE:  156, 596 092 156, 731 130 666 
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Nebytové prostory k pronájmu
 Nebytový prostor (dosud pro-

dejna potravin ) v Nádražní ulici 465 
o rozloze 213 m2. Licitace se koná 
25. září v 14 hodin. 


 

 Nebytový prostor ve Student-
ské ulici 1233 o rozloze cca 125 m2. 
Prostory (dříve banka nebo prodejna 
obuvi) jsou nově opravené. Licitace 
se koná 25. září ve 14.30 hodin.

Cenová zóna A: 1.200 Kč/m2/rok. 
Licitace se konají ve vedlejší budově 
radnice, číslo dveří B 101. Vyvolávací 
cena je pouze čisté nájemné bez služeb. 
Pronájem prostor schvaluje Rada města.

Bližší informace telefonicky na čísle 
 596 092 212, e-mailu sobaniec.marek 
@mubo.cz nebo osobně ve vedlejší bu-
dově radnice, číslo dveří B 208.  (sb)

Aktualizace plánu 
rozvoje města

Radnice letos pracuje na aktualizaci 
strategického plánu rozvoje města. Ten 
stávající je z roku 2007 a je v mnoha 
ohledech neaktuální.

Během června měli občané možnost 
formou krátkého dotazníku vyslovit své 
názory, potřeby a přání a pomoci tak 
vytyčit vizi, jaké by město mělo být. 
Této možnosti využilo přes čtyři sta res-
pondentů. Zpracované výsledky ankety 
jsou k dispozici na internetových strán-
kách města www.mesto-bohumin.cz, 
v sekci Samospráva, rubrice Strategický 
plán. Zde je vyvěšena k připomínkování 
také aktualizace strategického plánu 
rozvoje města. Jednotlivé cíle a navrže-
ná opatření jsou rozděleny do tří pilířů 
– hospodářské podmínky a infrastruk-
tura, životní prostředí a kvalita života. 
Návrh detailně představíme v příštím 
vydání Oka, ale už teď je možno se s ním 
seznámit na webových stránkách města. 

V pondělí 30. září od 15 hodin pak 
proběhne ve velké zasedací síni radnice 
veřejné projednání. Do 21. října  mohou 
všichni zasílat připomínky na adresu 
strategicky-plan@mubo.cz nebo v písem-
né podobě na odbor rozvoje a investic 
městského úřadu.

Jan PRZECZEK, odbor rozvoje a investic

Bohumín urval »chmelový rekord«
Šestý ročník bohumínských pivních slavností získal punc výjimečnosti. 
Bohumínu se díky němu podařil další zápis do České knihy rekordů. V areálu 
Hobbyparku se čepovalo neuvěřitelných 92 druhů piva. Tak bohatou 
nabídku pěnivého moku zatím neměly žádné podobné slavnosti v Česku.

„Dosavadní rekord, 83 druhů čepova-
ných piv, držela od roku 2009 Plzeň. 
Bohumín ji teď překonal,“ uvedla Hana 
Zelová z pelhřimovské Agentury Dobrý 
den. Kromě rekordní účasti pivovarníků 
slavnostem projevilo přízeň i úctyhodné 
množství návštěvníků. Na akci podle or-
ganizátorů dorazily přes čtyři tisíce lidí.

Příchozí mohli 10. srpna v Bohumíně 
ochutnat piva nejen známých velkých 
pivovarů, ale i malých domácích. K mání 
byl třeba vratimovský Brabčák, telčský 
Zachariáš, nechyběl ani domácí zástup-
ce, Skřečoňský žabák. Lidé vyzkoušeli 
i ovocná či ochucená piva, stejně tak 

kvasnicová, pšeničná, zázvorová nebo 
různé speciály. 

„Jsme moc rádi, že se našemu malému 
Bohumínu podařilo překonat takové 
město piva, jakým je Plzeň. Na naše pivní 
slavnosti dorazili nejen Bohumíňáci, ale 
i lidé z okolních měst, z Polska a dokon-
ce ze Slovenska,“ uvedl Karel Balcar, 
ředitel pořádající městské agentury K3.

V doprovodném programu návštěvní-
ci soutěžili v držení krýglu a pití piva na 
čas nebo ve vědomostech z pivovarnic-
tví. O hudební doprovod se postaralo 
pět kapel.  (balu) 

(Foto z pivních slavností na straně 20)

Asi pět set domácností, které se pod záštitou města zapojily do e-aukce na levnější 
plyn nebo elektřinu, čeká v příštích dvou letech dvacetiprocentní úspora. Nové 
smlouvy budou moci lidé podepisovat od poloviny září na radnici. 

Levnější elektřinu poptáva-
lo v e-aukci 494 domácností 
a 22 fi rem. Soutěžilo se o ob-
jem energií za 23,3 milionu 
na dobu dvou let. Ceny elek-
trické energie se podařilo 
snížit o 19 a zemního plynu 
dokonce o 24 procent v po-
rovnání se standardními ce-
níky majoritních dodavatelů 
– ČEZu a RWE. Finanční 
úspora všech domácností, 
které se elektronické aukce 
zúčastnily, přesáhne za dva 
roky pět milionů korun.

„E-aukce byla úspěšná. 
V následujících dnech bude-
me domácnosti, které se do 
ní zapojily, informovat 
o konkrétním výsledku a dal-
ším postupu. Smlouvy s ví-
tězným dodavatelem pro ně 
budou připraveny od polovi-
ny září v prostorách radnice. 
Lidé je budou moci podepsat 
v kanceláři, kde se do e-aukce 
přihlašovali. O výpovědi se 
stávajícími dodavateli a pře-
vody smluv se postaráme ve 
spolupráci s vítěznými doda-

vateli,“ uvedl Martin Anders ze 
společnosti Marandis, která 
e-aukci pro Bohumín pořádala. 
Společnost navíc vyšla vstříc 
lidem, kteří termín k přihlášení 
propásli. Stále se mohou do 
e-aukce za stávajících podmí-
nek zapojit. Dodatečné přihlá-
šení už je možné ale jen elek-
tronicky – e-mailem na adresu 
energie@marandis.cz

Nové smlouvy se budou 
podepisovat jedině na radnici, 
a to od 16. září do 2. října, v pří-
zemí budovy B, v kanceláři 

107. Pracovníci Marandisu 
budou lidem k dispozici 
v pondělky a středy od 13 do 
17 hodin a v úterky a čtvrtky 
od 10 do 15 hodin. Zástupci 
Marandisu varují účastníky 
e-aukce před podpisem smlou-
vy jinde než na radnici. „Ně-
který z podomních prodejců 
se může vydávat za zástupce 
vítězného dodavatele e-auk-
ce. V žádném případě smlou-
vy s podomními prodejci ne-
podepisujte, bude to možné 
pouze na městském úřadě,“ 
dodal Anders z Marandisu. 
Ten v září zorganizuje aukci 
ještě pro město a jeho spo-
lečnosti.  Lucie BALCAROVÁ

Domácnosti ušetří za energie pět milionů

Bezúročné půjčky 
na kanalizační přípojky

Město Bohumín poskytuje bezúročnou 
půjčku až do výše 30 tisíc na vybudování 
nové kanalizační přípojky. Pomůžeme 
vám i s vyřízením této půjčky. V případě 
zájmu kontaktujte Městský úřad Bohu-
mín, majetkový odbor, Marcelu Hraba-
lovou,  596 092 231, e-mail: hrabalova. 
marcela@mubo.cz.  (hra)
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Vyhodnocení kolotoče  na náměstí.  Hudebník Petr 
Novák zapojil děti do svého programu.  Vystoupení 
kapely Abraka Muzika.  Foto: Pavel Čempěl

adventure golfu,“ 
uvedla koordiná-
torka projektu, 
Daniela Kadlecová 
ze sociálního od-

boru radnice. Doplnila, že 
»velký« kolotoč navštěvovalo 
denně v průměru čtyřiatřicet 
dětí. »Malý« kolotoč, který 
se konal v knihovně, si denně 
nenechala ujít dvacítka dětí. 
Průměrný věk kolotočářů byl 
deset let.

V rámci loučení s prázdni-
nami byli na náměstí oceně-
ni i nejlepší a nejaktivnější 

účastníci prázdninové akce. 
Ceny dostaly děti, které měly 
největší účast, ale také ty, 
které nejlépe řešily soutěžní 
otázky. „Za správné odpově-
di dostávaly děti barevné 
korálky s písmeny. Pokud 
chodily pravidelně, vytvořily 
z kostiček větu »Cesta kolem 
světa 2013«, což byl podtitul 
letošního kolotoče,“ dodala 
Kadlecová s tím, že celý ma-
raton akcí byl skvělý, počasí 
slunečné, děti akční a kama-
rádské a všichni už se těší na 
příští ročník.  (erh)

Dny letního lenošení skončily a s nimi také další ročník 
Prázdninového kolotoče. Jeho ofi ciální završení se 
konalo 1. září na náměstí T. G. Masaryka. O zábavu 
a hudební doprovod se postarala formace Africana 
a kapela Abraka Muzika. Kromě hezkého zážitku si 
většina malých návštěvníků odnesla i zajímavé ceny.

Do letošního ročníku 
Prázdninového kolotoče, 
který probíhal od července 
do začátku srpna, se zaregis-
trovalo 140 dětí. Každý den 
vymýšlel program jiný spo-
lek či organizace, a tak byla 
nabídka aktivit mimořádně 
pestrá. Myslivost, rybaření, 
vodáctví, cyklistika, umění, 
tanec a další a další. Co den, 
to jiný zážitek. „Největšímu 

zájmu se těšila společná akce 
policistů, hasičů a cvičitelů 
psů. Velkým lákadlem pro 
děti byla třeba také výuka 

Dračí lodě přilákaly davy
Patnáct posádek, tři stovky závodníků v lodích, další 
stovky fanoušků na břehu. Po loňském »oťukávacím« 
prvním ročníku se letošní závody dračích lodí ve 
Starém Bohumíně setkaly s obrovským zájmem. 
V sobotu 24. srpna bylo v okolí Odry u starého 
hraničního mostu narváno.

Druhý ročník originálního 
závodu uspořádalo sdružení 
Přátel bohumínské historie. 
Posádky, které tvoří dvacet 
pádlujících a tempo udávají-
cí bubeník, se utkaly na 250 
metrů dlouhé trati. Své týmy 
letos postavili vodáci, hasiči, 
lékaři, úředníci, železničáři 
či muzikanti. Vítězství po ce-
lodenních soubojích, v nichž 
spolu vždy soupeří dvě lodě, 
nakonec vybojoval tým Lo-
děnice Karviná. Druhé místo 
obsadila mužská posádka 

dolnolutyňského Neradu 
a třetí byl tým Vodáci Odry 
a Olše.

Výhru, sud piva, si vítězo-
vé převzali na náměstí Svo-
body ve Starém Bohumíně, 
kde akce odpoledne pokra-
čovala kulturní a společen-
skou částí. Na rynku se před-
stavilo několik hudebních 
souborů, divadelníci, taneč-
nice a na závěr plivači ohně.

(erh)

(Foto ze závodu dračích lodí 
na straně 20)

Soutěž »Noční útok hasičů«
V sobotu 31. srpna SDH 

Záblatí a FK Slovan Záblatí 

na hřišti Slovanu spolupo-

řádali 3. ročník soutěže 

»Noční útok hasičů«. 

Soutěž vznikla z podnětu 
vedení fotbalového klubu, 
který má s místními hasiči 
velmi přátelské vztahy, a který 
tím vyplnil »hluché místo« 
na sportovním trhu. Podobný 
turnaj totiž nikdo v blízkém 
okolí nepořádá, což dokládá 
i rostoucí zájem účastníků.

Letošní rekordní účast 
osmnácti soutěžních druž-
stev a plná tribuna diváků 
garantovaly vysokou spor-
tovní i diváckou úroveň akce. 
Celkovým vítězem a aktuál-
ním držitelem putovního po-

háru Slovanu Záblatí se stalo 
družstvo SDH Michálkovice 
vynikajícím časem 16,61 s. 
Druhé bylo družstvo SDH Pe-
trovice-Závada a třetí příčku 
obsadili hasiči SDH Markvar-
tovice. Domácí záblatští hasiči 
tentokrát obsadili až jedenác-
tou příčku.

Celá akce měla bezproblé-
mový průběh a odehrála se 
ve velmi přátelské atmosféře. 
Část účastníků i diváků pak 
plynule přešla na souběžně 
pořádanou taneční zábavu 
Srpnová noc se skupinou 
Grog. Spokojenost účastníků 
s organizačním zajištěním 
i sportovní úrovní slibuje mi-
nimálně stejně početnou 
účast v příštím ročníku.

Ivo SEBERA

b d

Loučení s prázdninami a kolotočem
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1. září uběhlo 20 let od zahájení 
činnosti Domovinky. Vznikla jako 
ústav sociální péče pro mentálně 
postiženou mládež. Zařízení 
nabídlo pomoc osobám s mentálním 
handicapem. Umožnilo jim nejen 
pokračovat ve vzdělávání po 
ukončení školní docházky, ale také 
smysluplně trávit volný čas pracovní 
a pohybovou terapií.

Velkou zásluhu na vzniku Domovinky 
měli rodiče dětí, především Josef Petrek, 
Gerhard Molata a Zdena Pensimusová. 
Jako zástupci Sdružení pro pomoc men-
tálně postiženým řešili s městem vznik 
odpovídající sociální služby. Zmínit je 
třeba také Ludmilu Konůpkovou, která 
jako ředitelka vedla zařízení od jeho 
zrodu až do roku 1999.

Ve svých počátcích poskytovala Do-
movinka službu osmi klientům v prosto-
rách tehdejší zvláštní školy. Posláním 
bylo zajištění vzdělávání, výchovné 
a zdravotně rehabilitační péče s cílem 
zmírnit izolování těchto osob a pomoci 
jim nalézt uplatnění v dalším životě. 

V roce 1994 se Domovinka přestěho-
vala do objektu bývalé školky ve Slezské 
ulici. Přibyli noví klienti a činnost se 
rozšířila o hipoterapii, dramatoterapii 
a pravidelné kondiční plavání. V rámci 
pracovní terapie postupně přibyla kera-
mická, košíkářská, aranžérská a kutilská 
dílna. Klienti získali možnost přiblížit se 

Pobytový kurz pro rodiny s dětmi
Od 18. do 22. srpna se uskutečnil 
pobytový kurz pro rodiny s dětmi 
s poruchou autistického spektra. 
Akci uspořádaly dvě poradny rané 
péče Slezské diakonie – Salome 
a Lydie. Pobytu se zúčastnilo pět 
rodin z Moravskoslezského kraje 
včetně dětí z Bohumína.

Pobytový kurz byl určen celým rodi-
nám. Děti se učily, jak si hrát, samostatně 
pracovat a plnit různé úkoly. Nechyběla 
muzikoterapie, výtvarná činnost, canis-
terapie, samostatné procházky, nácvik 
komunikace, práce s denním režimem 
a další. Pro rodiče byly připraveny před-
nášky, aktivity v rámci terapeutické 
skupiny a individuální konzultace. 
V době rodičovských aktivit se o děti 
starali asistenti. Odbornost pobytu 
zajistili Romana Straussová z Centra 
terapie autismu a Přemysl Mikoláš, psy-
cholog speciálně pedagogického centra.

Rodiny ocenily především možnost 
sdílet své radosti i strasti s ostatními. 

Podle slov rodičů je pobyt posunul dál 
v práci s dítětem a dodal jim energii do 
dalších dní.

Renáta MARKOVÁ, 
poradna rané péče Salome Bohumín

I pouhému hraní se děti s poruchou auti-
stického spektra musí učit. Foto: Salome 

Domovinka si připomíná 20. výročí vzniku

běžnému způsobu života pomocí výletů, 
sportovních aktivit, rehabilitačních po-
bytů, návštěv kulturních představení. 

Zákon o sociálních službách z roku 
2006 přinesl velké změny, které se do-
tkly také Domovinky. Od 1. října 2006 
se z ústavu sociální péče stal denní sta-
cionář, který je nyní součástí Centra 
sociálních služeb (CSS) Bohumín. Cílo-
vou skupinou stacionáře se stali dospělí 
s mentálním a kombinovaným postižením, 
kteří potřebují podporu v základních 
životních dovednostech. Nabídka se 
rozšířila o práce v tkalcovské a šicí dílně 
a nácviku domácích prací v nově vybu-
dovaném cvičném bytě. Aktivity stacio-
náře se přizpůsobily schopnostem 
a možnostem jednotlivců, a tak postupně 
vznikaly pracovně výchovné programy 

pro schopnější uživatele a zvlášť progra-
my pro ty, kteří zápasili s osvojením 
základních činností. To vedlo k násled-
né transformaci služby na sociálně tera-
peutické dílny a denní stacionář. 

V únoru 2011 byla v prostorách ve 
Slezské ulici otevřena služba sociální 
prevence – sociálně terapeutické dílny 
s denní kapacitou 36 osob. Denní staci-
onář se přestěhoval do zrekonstruova-
ných bezbariérových prostor v Okružní 
ulici. Kvůli potřebnosti individuálního 
přístupu ke klientům se zaměřením na 
rozvoj a udržení sebeobslužných doved-
ností byla kapacita tohoto zařízení 
stanovena na sedm klientů. Součástí 
služby je péče o fyzické zdraví formou 
pohybových aktivit a rehabilitace. 

Kolektiv CSS Bohumín

Obrovské poděkování
Ohlédnutí zpět ukazuje, že město 

Bohumín vždy citlivě reagovalo na 
potřeby zdravotně postižených spo-
luobčanů a hledalo cesty ke zvýšení 
kvality jejich života. Za 20 let prošel 
ústav sociální péče Domovinka 
kvantitativním i kvalitativním vývo-
jem. Rozvinul se do sociálních slu-
žeb, které v současné době pomáhají 
žít plnohodnotný a důstojný život 57 
handicapovaným lidem a jejich rodi -
nám. Bez pochopení a přízně zřizo-
vatele, který Domovinku podporoval 
v časech dobrých i zlých, bychom 
toho nedosáhli.

Velkou zásluhu mají i sponzoři, 
kteří se díky své štědrosti podíleli 
na vybavení a pamatovali i na zdra-
ví handicapovaných podporou reha-
bilitačních a ozdravných pobytů. 

A nelze opomenout přínos všech 
zaměstnanců, kteří v uplynulých 20 
letech prošli Domovinkou. Každý 
z nich svým způsobem přispěl k její 
dnešní podobě a nechal tam kousek se-
be. Všem patří obrovské poděkování.

Anna ORŠULÍKOVÁ, ředitelka 
Centra sociálních služeb Bohumín
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KRÁTCE

První bohumínská fabrika! Ani železárny, ani drátovny, 
ani chemička. Historie bohumínského průmyslu se 
začala psát zde, v bývalé ulici Oderberg Strasse, kde 

v roce 1876 rozjela provoz továrna na mlýnské kameny.

Pořídit dnes ze stejného 
úhlu srovnávací snímek s po-
hlednicí, která pochází zhru-
ba z roku 1900, je prakticky 
nemožné. V místě vyrostl 
železárenský most, takže 
fotit už lze pouze z výšky, 
z »ptačí perspektivy«. V 
době vzniku pohlednice tady 

ale vedla rovná silnice, jedna 
z nejrušnějších ve městě. 

Historická fotka zachycuje 
na levé straně u lucerny nízký 
domek, kde fungoval obchod 
se smíšeným zbožím a holič-
ství (dnes na jeho místě stojí 
třípatrový dům, který z větší 
části zakrývá most). Výrazný 

objekt za ním s poutačem na 
fasádě je onou zmíněnou 
první  fabrikou v  Bohu- 
míně. „Továrna na mlýnské 
kameny vznikla o celou 
dekádu dříve než Hahnovy 
závody, čili železárny. Na 
snímku je vidět úřednická 
a obytná budova, továrna 
byla ve dvoře,“ ozřejmil 
amatérský historik Eduard 
Beneš s tím, že v místě první 
bohumínské továrničky dnes 
funguje prodejna stavebnin.

Téměř všechny budovy na 
staré pohlednici skončily 
v propadlišti dějin, až na jed-
nu. První stavení na pravé 
straně se v takřka nezměně-
né podobě  zachovalo do 
dnešních dnů. Dům číslo 135 
měl před sto lety nelichotivé 
označení »hladomorna«.   
Ovšem ani dnes se dům ne-
těší valné pověsti, funguje 
v něm totiž ubytovna pro 
nepřizpůsobivé.

(tch)

Bohumín na dobových pohlednicích (15)

Foto: Pavel Čempěl

Vzdělávací kurzy v knihovně K3
Bohumínská knihovna přichází s novou nabídkou vzdělávacích kurzů. Zájemci se 
mohou přihlásit ve studovně knihovny na počítačové, fotografi cké či jazykové kurzy.

Konverzace v anglickém 
jazyce bude probíhat pod ve-
dením zkušené lektorky. 
V ceně budou rovněž pravi-
delné jednoměsíční návštěvy 
v solné jeskyni, kde lekce po-
vede rodilý mluvčí.

Oblast počítačů zahrnuje 
výuku kancelářských progra-

mů či software pro úpravu 
fotografi í a videa. Výuka pro-
bíhá v přednáškové místnos-
ti s nejaktuálnějšími verzemi 
programů. Lektor se osobně 
věnuje účastníkům kurzů, 
kteří vše sledují na velko-
plošném plátně. „Příležitost 
seznámit se s počítačovými 

aplikacemi využívají nejen 
starší lidé. Přihlašují se i ti, 
kteří s počítači pracují, ale 
řadu věcí už zapomně li 
a chtějí si je připomenout,“ 
uvedla vedoucí knihovny 
Magdaléna Jedzoková.

Kdo se chce zdokonalit ve 
fotografování, čeká ho osm-
náct lekcí a deset workshopů. 
„Kurz je určen naprostým 
začátečníkům i pokročilejším 
fotografům. Probíráme na-
stavování fotoaparátu i jed-
notlivé fotografické žánry. 
Velký důraz klademe také na 
hodnocení vlastních fotografi í 
a rad, co příště nafotit jinak 
a lépe,“ prozradil ředitel K3 
a lektor Karel Balcar.

Všechny informace ke kur-
zům najdou zájemci na www.
k3bohumin.cz.  (maj)

KURZY TERMÍNY CENA

Základy práce na PC 9., 16., 23. a 30.10.2013 200 Kč

Základy práce s internetem  24. a 31.10.2013 150 Kč

MS PowerPoint 2010 6. a 13.11. 2013 150 Kč

MS Word 2010 7., 14., 21., 28.11. a 5. 12.2013 350 Kč

MS Excel 2010 9., 16., 23. a 30. 1. 2014 250 Kč

Úprava digitálních fotografií 12. a 13.12. 2013 200 Kč

Úprava videa a hudby 19. a 20.12. 2013 200 Kč

Anglická konverzace

pro středně pokročilé 15 lekcí, první 8.10.2013 2.200 Kč

Fotografický kurz září 2013 až červen 2014 2.800 Kč 

  pololetní 1.600 Kč

V Bunkru bude týden 

»nízkoprahovek« 
Koncem září se sdružení 

Bunkr opět po roce zapojí do 
celorepublikového »Týdne 
nízkoprahových zařízení pro 
děti a mládež (NZDM)«. 
Akci zastřešuje Česká asoci-
ace streetworku. 

V pondělí 23. září od 11 do 
17 hodin se bohumínský 
Bunkr představí široké veřej-
nosti na náměstí T.G. Masa-
ryka. Zde bude možnost se-
známit se s nabídkou služby, 
potkat sociální pracovníky, 
ale také možnost zahrát si 
stolní fotbálek, ping pong, 
něco si vyrobit či jen tak 
posedět. 

Ve čtvrtek 26. září od 15 do 
17 hodin proběhnou na 
»Hřištích bez nudy« spor-
tovní klání. Turnaj pro děti 
a mládež ve fotbale se usku-
teční na hřištích na sídlišti 
Tovární, u školy ve Starém 
Bohumíně a v ulici Svatoplu-
ka Čecha.  

Tereza PALOWSKÁ

Na náměstí T.G. Masaryka bude 14. září nabitý pro-
gram. Od 9 hodin začíná farmářský trh, ve 13 hodin 

na něj naváže třetí ročník Vinobraní s burčákem. Současně s ním budou na rynku probíhat 
oslavy 90. narozenin městské knihovny. Ty budou mít netradiční komiksový charakter.  (red)

Trh, vinobraní a narozeniny
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Maskovaní teroristé zaútočili na ozbrojený transportér. To není zpráva z válečné zóny, 
ale jedna ze simulovaných ukázek, které měli návštěvníci možnost vidět 24. srpna 
u bunkru Na Trati. Bohumínská kulturní památka byla znovu součástí »Technotrasy«, 
dvanácti atraktivních míst v kraji, kde probíhala akce »Fajne léto«.

Tucet moravskoslezských 
lákadel technického charakte-
ru vybrala Agentura pro regi-
onální rozvoj s hejtmanstvím. 
Na každé z nich pak proběhla 
samostatná akce s prohlídkou, 
názornými ukázkami, kultur-
ním programem a soutěžemi.

Program byl šitý na míru 
všem generacím, vždy pocho-
pitelně v duchu té či oné tech-
nopamátky. U bohumínského 
prvorepublikového bunkru 
tak byla logicky k vidění his-
torická vojenská technika, 
obrněná vozidla, zbraně. 

Některé z  nich si  mohli 
zájemci i vyzkoušet. Samo-
zřejmostí byla prohlíd-
ka vojenské pevnosti 
s výkladem.

Společné bylo pro 
všech dvanáct zastávek 
sbírání razítek do spe-

ciálních pasů, kolo štěstí 
nebo technokostky, pomocí 
kterých návštěvníci skládali 
fotky vybraných objektů. 
Novinkou letošního druhého 
ročníku akce byl prodej origi-
nálních suvenýrů. 

(tch)

Psí nalezenci se podívali za brány útulku
Proběhnout se po louce, svlažit se v řece nebo jen očůrat 
strom. Pro čtyřnohé kamarády, kteří mají svůj domov 
a páníčky, nic mimořádného. Ale pro psy z útulku je to 
svátek. Tento zážitek jim opět zprostředkovala parta 
nadšenců, která 1. září zorganizovala hromadné venčení.

Milovníci zvířat si dali první 
zářijovou neděli dostaveníčko 
v městském útulku v areálu 
bývalých kasáren v Šunychlu. 
Z kotců si vyzvedli čtrnáct 

pejsků a vyrazili s nimi na 
procházku. S chlupáči na vodít-
cích zamířili na louku u Olše, 
které psům nabízí prostor k vy-
blbnutí. Někteří dobrovolníci 
se s pejsky vypravili i k řece 
a umožnili jim osvěžující kou-
pel. V přírodě strávili venčitelé 
se svými svěřenci více než dvě 
hodiny a všem to jen prospělo. 
Hafani se provětrali, dobro-
volníci odcházeli s dobrým 
procitem, že pro ně mohli 
něco udělat. Před osudem 
psích bezdomovců nezavírají 
oči, pomáhají jim pravidelně. 
Navštěvují je, nosí jim pamls-
ky a snaží se, aby se psi dostali 
do nových rodin. Na sociální 
síti pro tyto účely zřídili profi l 
www.facebook.com/PsiUtu-

lekBohumin. Aktualizovanou 
databázi čtyřnohých obyvatel 
městského útulku najdou 
zájemci také na webu města 
www.mesto-bohumin.cz 
v sekci O městě, v rubrice 
Útulek pro psy.  (tch)

»Fanklub« útulku zorganizoval 
hromadné venčení už podruhé. 

Foto: Pavel Čempěl

Mix historie a akční podívané u bunk

(

Foto: Pavel Čempěl
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V České republice roste především ve stojatých vodách 
na rašeliništích, močálovitých loukách, mělkých 
okrajích rybníků a starých ramenech řek šest druhů 
masožravých a volně plovoucích bublinatek.

Na listech ponořených ve 
vodě mají bublinatky mě-
chýřky se záklopkami, na 
kterých vyrůstají odstálé ště-
tiny. Prouděním vody zevnitř 
ven vzniká uvnitř těchto ko-
můrek podtlak. Drobní živo-
čichové, kteří se dotknou 
štětin, jsou nasáti dovnitř. 
Záklopka se rychle uzavře, 
zvíře je v měchýřku stráveno 

a dodává rostlinám chybějící 
živiny. Bublinatka jižní je na-
ším nejhojnějším druhem 
a obývá také zatopené těžební 
jámy a luční příkopy. Její 
plody jsou bez semen – roz-
množuje se pouze vegetativně. 
Na Karvinsku roste hned na 
několika lokalitách, na Bohu-
mínsku pouze ve Skřečoni.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Bublinatka jižní (Utricularia australis)
Příroda Bohumínska – rostliny (122)

KRÁTCE

Zavřená pokladna
V pátek 13. září bude z pro-

vozních důvodů uzavřena 
pokladna majetkového odboru 
v radniční budově B (bývalé 
zdravotní středisko). Provoz 
pokladny v hlavní budově 
A se nemění.  (red)

Falešné úřednice
Dvě podvodnice se 28. srp-

na pokusily v Mírové ulici 
proniknout do bytu seniorky 
pod záminkou, že jsou sociál-
ní pracovnice. Důchodkyně 
však zareagovala duchapří-
tomně. Nepustila podezřelá 
individua do bytu a zalarmo-
vala známé a radnici.

Neznámé ženy byly středního 
věku, dobře oblečené, jedna 
byla tmavší pleti. Důchodkyni 
tvrdily, že jsou sociální pracov-
nice. Naléhaly, aby je pustila 
do bytu s tím, že musí zkontro-
lovat, zda pravidelně bere 
léky. Důchodkyně měla dveře 
zajištěny řetízkem a ženy vy-
zvala k předložení profesního 
průkazu. Ten falešné úřednice 
pochopitelně neměly, a tak 
odešly s nepořízenou.

Radnice nabádá seniory, 
aby nebyli důvěřiví a pečlivě 
zvažovali, koho do bytu vpustí. 
Praví zaměstnanci sociálního 
odboru jsou vybaveni origi-
nálním průkazem s fotografi í 
a číslem. Jejich totožnost si 
mohou lidé snadno ověřit za-
voláním na radnici, například 
na  in formační  centrum 
a linku 596 092 111. (luk)

Chci poděkovat pracovníkům 
rehabilitace ze Střediska zdra-

votnických služeb v Čáslavské ulici. Absolvoval jsem zde léčbu 
třísel, a i přes probíhající rekonstrukci objektu probíhala pro-
cedura v příjemném prostředí, sestry byly ochotné a zodpověd-
né. Nesmím zapomenout na lékařku Alenu Sieberovou. Paní 
doktorko, za vše velmi děkuji.  Jan ZLÁMAL

ZO ČSCH OP Bohu-
mín-Skřečoň pořádá 

14. a 15. září výstavu barevných kanárů, papoušků a drobných 
exotůs mezinárodní účastí. Koná se v sobotu i neděli od 8 do 18 
hodin sále PZKO Skřečoň. Občerstvení zajištěno. Vstupné pro 
děti 5 Kč, dospělí 25 Kč. Výstava je zároveň prodejní.  (red)

Poděkování za péči

Výstava okrasného ptactva

První plavba rekreační, druhá závodní
Několik desítek lodí vyplulo první zářijovou sobotu ze Starého Bohumína, přičemž 
některé posádky strávily na vodě celý víkend. Že je to maratón? Přesně tak.  7. a 8. 
září se uskutečnil II. polsko-český vodácký maratón na Odře.

Vodáci vyrazili od starého hraničního mostu 
ve Starém Bohumíně s úsměvem na tváři. Po-
časí akci mimořádně přálo a před účastníky byl 
jen rekreační sjezd Odry. Po osmadvaceti kilo-
metrech přistáli v Racibórzi, kde se občerstvili, 
užili si kulturní program a večerní táborák.

Druhý den už byl ale závodní a absolvo-
vala ho jen část vodáků. Čtyřicet kilo-
metrů z Racibórze do Kędzierzyna-
-Koźle museli zvládnout v co nejlepším 
čase. Na ty nelepší čekaly v cíli ceny 
a slavnostní zakončení maratónu.  (red)

a, přičemž 
ak.  7. a 8. 

a absolvo-
řicet kilo-
zierzyna-
nejlepším 
cíli ceny 

ónu. (red)

Foto: Pavel Čempěl

kru
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Neuvěřitelné! Alfréd Michalík získal
pro Bohumín 132 milionů korun
V srpnu ukončil prezident republiky Miloš Zeman činnost Poslanecké 
sněmovny. Po jedenácti letech tak skončil mandát i bohumínskému poslanci 
Ing. Alfrédovi Michalíkovi. Jeho jméno sice naleznete  i na volebním lístku 
v říjnových volbách na 14. místě kandidátní listiny ČSSD a můžete mu tak 
dát preferenční hlas, ale nyní už poslancem není, a proto se mu sluší poděkovat.

Po celou dobu se zástupci radnice, 
a nejen té bohumínské, ale i v ostatních 
obcích okresu, velmi dobře spolupraco-
val. Pravidelně se zúčastňoval schůzek 
starostů, kde jsme jej informovali o na-
šich problémech a on naopak nás o při-
pravovaných změnách zákonů. Přestože 
právě legislativa je hlavní náplní práce 
poslance, Alfréd Michalík měl ještě jednu 
prioritu. Pomoc při získávání dotací pro 
svůj okres a hlavně pro Bohumín. Také 
v okolních městech byste našli hřiště, 
opravené školy či cesty, které by bez něj 
opravené nebyly. Ale když jsme si u nás 
v Bohumíně udělali inventuru dotací, 
které nám pomohl získat, nemohli jsme 
tomu nejprve ani věřit. Přes 132 milionů 

korun? To přece nemůže být tolik! Ale 
ano, byla to pravda.

Jen do naší městské nemocnice při-
putovalo do nových přístrojů, na úpravu 
operačních sálů, rekonstrukci interny 
a výměnu oken rovných 30 milionů ko-
run! Trvalo by nám roky, než bychom tyto 
proměny uskutečnili za městské peníze.

S jeho patnáctimilionovou pomocí 
jsme v roce 2003 opravili Masarykovu 
školu nebo o rok později postavili atle-
tický ovál při ZŠ Čs. armády či zrekon-
struovali skřečoňskou školu. V průběhu 
let 2004 až 2007 jsme zmodernizovali 
centrum Bohumína včetně náměstí 
T. G. Masaryka díky neuvěřitelné státní 
dotaci ve výši 40 milionů korun. V roce 

2005 jsme přistavěli šatny zimního sta-
dionu, uskutečnili několik nákladných 
oprav v našich školách a o rok později 
jsme opět s další, tentokrát patnáctimilio-
novou dotací, zvelebili budovu kina a po-
stavili parkoviště u vlakového nádraží.

Ten výčet je opravdu dlouhý a teprve 
teď vidíme, jak velká byla jeho pomoc 
a jak nám může v poslanecké sněmovně 
chybět. A bylo by toho možná ještě více, 
kdyby od roku 2006 nebyla ČSSD mimo 
vládu a exministr fi nancí Miroslav Ka-
lousek (TOP 09) neposílal v posledním 
volebním období dotace do Suché Lozi, 
kde starostuje spolustraník Petr Gazdík. 

Milý Alfréde, za město Bohumín 
a jeho vedení, se kterým jsi celou dobu 
spolupracoval, bych ti chtěl moc podě-
kovat. Dnešní doba není na pomníky 
a ty bys o něj ani nestál, ale chci, abys 
věděl, že Bohumín ti má být za co vděčný. 
A věřím, že jsi ještě neřekl své poslední 
politické slovo. Držíme ti palce v dalších 
volbách. Můj preferenční hlas máš jistý! 

Petr VÍCHA, starosta Bohumína (ČSSD)

POLITIKA

Diskotéky na ledě nebo škola brusle-
ní. Letní aktivity už jsou minulostí 
a Bospor přechází na podzimní schéma. 
A protože městská společnost oslavila 
1. září 10. výročí svého založení, připra-
vila pro své návštěvníky lákavou akci.    

Celý plavecký areál prošel po letní 
sezoně pravidelnou očistou. Během 
týdenní odstávky pracovníci vypustili 
bazény a vycídili je. I na dalších místech 
se gruntovalo a opravovalo. Nyní už je 
opět vše v plném provozu a navíc na vy-
brané zákazníky čeká atraktivní překva-
pení. „V rámci oslav desátých narozenin 
jsme se rozhodli odměnit naše sportovce 
a rekreanty. Každý desátý návštěvník 
má v září na bazén, adventure golf, 
bruslení veřejnosti nebo diskotéku vstup 
zdarma,“ prozradil vedoucí aquacentra 
Jaromír Voráč.

Aqaucentrum přešlo po prázdninách 
na podzimní provozní dobu (detailní 
rozpis na straně 19). Znovu se rozběhla 
také plavecká škola a každou středu od 
19.30 hodin se zájemci mohu těšit na 
oblíbené lekce aqua aerobiku.

Na zahájení zimní sezony se připravu-
je i Bospor aréna neboli zimní stadion. 
Vypukne 21. září, kdy se na kluzišti roz-
běhnou i pravidelné sobotní diskotéky 
na ledě. Půjčovna i brusírna bruslí bude 
v provozu během každého bruslení ve-
řejnosti a pro děti je připravena tradiční 
škola bruslení. První lekce proběhne 
6. října.   (erh)

Občanské sdružení Alma mater už potřetí pozvalo své členky a příznivce 
na dovolenou do Chorvatska, bohatou na zážitky, kamarádství a pohodu. 
Na této akci je nejhezčí dobrá nálada v překrásném prostředí Jadranu. 

Kolektiv výletníků tvořili mladí i staří, 
zadaní i svobodní, kteří i přes zdánlivé 
rozdíly utvořili úžasnou partu. Výprava 
příznivců sdružení tentokrát zamířila do 
jiné lokality než v předešlých letech. 
Cílem byl chorvatský Ruskamen, napro-
ti ostrovu Brač. 

Celý týden jsme měli velmi pestrý 
program. Od návštěv historických cen-
ter Omiše, Splitu nebo Mostaru až po 
vždy osvědčený fishpiknik a výlet na 
lodi. Někdo využil možnost sjet na raftu 
řeku Cetinu, další byli nadšeni z místního 
jarmarku plného zajímavostí, chorvat-

ského koloritu, dobytčího trhu a domá-
cích specialit. Nepřekonatelný byl spo-
lečný večer v horách nad mořem, kde 
všichni hodovali, jedli a pili. Chorvati 
nás přesvědčili, že jehněčí není zaječí, 
že jehněčí je opravdová delikatesa.

O program jsme se starali také sami. 
Dva večery jsme si vytvořili letní kino, 
hráli jsme společně hry a plno dalších 
věcí. Byl to prostě fajn týden ve společ-
nosti dobrých lidí a už se těšíme na 
příští rok.

Dagmar KNÝBLOVÁ, 
předsedkyně Alma mater

Alma mater pod jadranským sluncem

Foto: Alma mater

Nová akce Bosporu: Každý 
desátý má vstup zdarma
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K tomuto zamyšlení mě přivedl zápis komise Okresního fotbalového svazu Karviná. 
Píše se v něm, že se pro sezonu 2013/2014 do okresních soutěží přihlásilo pouhých šest 
mužstev starších žáků a šest mužstev starších dorostenců.

Schválně jsem v archivech vyhledal histo-
rická data, která stojí za zamyšlení. Napří-
klad v roce 1980, kdy jsem coby čtrnáctiletý 
běhal v dresu Sokola Dolní Lutyně, měly 
žákovské okresní soutěže dvě úrovně, ve kte-
rých hrálo 42 mužstev. Dorostenci hráli v 37 
mužstvech. O čtyři roky později hrálo v žá-
kovských soutěžích na Karvinsku dokonce 46 
týmů! Jen tehdejší ŽDB měly 
tři družstva starších žáků. 

Kvůli nedostatku mladých 
fotbalistů se rok od roku zvy-
šuje počet klubů, které nejsou 
schopny do soutěží přihlásit 
žákovská či dorostenecká 
mužstva, přestože mají kvalitní trenéry i ma-
teriálové zabezpečení. Tento trend má dopad 
do klubových rozpočtů, protože dotace jsou 
provázány právě hlavně s aktivitami mládež-
nických mužstev. Kde není mládež, váznou 
příjmy. A s nedostatkem mladých posil časem 
nevyhnutelně přijde personální krize v muž-
stvech dospělých.

Kde jsou důvody rostoucího nezájmu dětí 
o nejmasovější sport v zemi? V ekonomické 
krizi bych je nehledal, protože fotbal je stále 
jedním z nejméně fi nančně náročných sportů. 
Menší porodnost situaci určitě ovlivňuje, ale 
sedmkrát méně dětí než před 33 lety na Kar-
vinsku rozhodně neběhá. Jsou tady nové 

sporty, ovšem ani v nich konkurenci nevidím. 
Nejsem sociolog, ale problém bych hledal spíše 
v počítačových hrách, internetu, facebooku. 
Respektive v tom, že děti raději sedí doma 
u počítače, než by běhaly venku s kamarády. 
A rodiče jim to tolerují, protože i pro ně je to 
pohodlnější. U počítače si nikdo neudělá mod-
řinu a přijde včas na večeři. Možná si zkazí 

oči, deformuje páteř a bude 
mít problém s nadváhou. Ale 
to se projeví až po čase. Děti 
většinou nemají sportovní 
vzory v rodičích, sourozen-
cích. Zato ovládají desítky 
počítačových her a vlastní 

několik herních konzolí. Nepřeběhnou hřiště, 
aniž by se zadýchaly, ale za odpoledne vyhra-
jí mistrovství světa na Playstation. Jednou 
z mála »vlaštovek« je FK Bohumín, kterému 
se ve spolupráci s domem dětí a mládeže 
a s významnou podporou města podařilo 
zmobilizovat síly a přivést na fotbalová hřiš-
tě poměrně značné množství dětí. Jde ale 
o výjimku, o které většina klubů může jen snít.

A tak se ptám, kam až tohle může dojít? Jak 
přimět rodiče, aby se více zamýšleli nad 
volnočasovými aktivitami svých dětí? Jaká 
koncepce by dokázala změnit současný tragic-
ký trend? 

Ivo SEBERA

Quo vadis, 
fotbale?

Martin Ulman vytáhl z Velkého Kališova jezera nej-
větší úlovek soutěže. Jeho kapr měřil 81 centimetrů 
a vážil 10 kilo.  Foto: Kamil Drobek

Sumec nezabral, kapři však nezklamali
Na Velkém Kališově jezeře se 30. a 31. 
srpna konal nonstop rybářský závod 
dvojic. Klání se zúčastnilo dvacet dvojic 
z Bohumína, Ostravy, Vratimova, 
Frýdku-Místku, Karviné, Třince, Bystřice 
nad Olší a Orlové. 

Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií 
podle druhu ryb – sumec a kapr. V té první 
bohužel štěstí nikomu nepřálo a zástupce nej-
větších evropských sladkovodních ryb nikdo 
z Kališoku nevytáhl. Ve druhé kategorii se 
úlovkem mohlo pochlubit jedenáct dvojic.

„V kategorii kaprů se započítávaly pouze 
ryby nad čtyřicet centimetrů. Soutěžící jich 
ulovili čtyřicet kusů,“ prozradil předseda 
bohumínské organizace Českého rybářského 
svazu Kamil Drobek. Dodal, že průměrná 
délka soutěžních ryb byla 43,7 centimetru. 
Kdyby se všechny ulovené kusy naskládala za 
sebe, utvořily by šňůru dlouhou sedmnáct 
a půl metru.

Vítězství v soutěži nakonec vybojovala dvo-
jice Jan Magej a Zdeněk Walach z Třinecka. 
Chytili devět kaprů o celkové délce 401 
centimetrů. Druhé místo patří domácímu 
tandemu Erich Koch a Roman Kubica (8 ryb 
/ 346 cm). Bronz obsadila dvojice Czeslaw 
Kubica a Tadeasz Wojtowicz z Karviné (7 ryb 
/ 296 cm).

Až bramborová medaile zbyla na dvojku 
Miroslav Liberda z Bohumína a Martin 
Ulman z Frýdku-Místku (3 ryby / 166 cm). 
Toto družstvo se však mohlo pochlubit nej-
větším úlovkem. Jeden z jejich kaprů měřil 
úctyhodných jednaosmdesát centimetrů. Páté 
místo obsadila bohumínská dvojice Josef 
Mysliwiec a Josef Ochvat (3 ryby / 135 cm).

(erh)

Plavecké soustředění
Od 19. do 27. srpna se 

v rámci přípravy na nadchá-
zející plaveckou sezonu ko-
nalo soustředění v Rožnově 
pod Radhoštěm. V tamních 
sportovních areálech jsme 
celý týden podstupovali tvrdou 
dřinu, abychom postavili zákla- 
dy pro překonání loňských už 
tak skvělých výsledků.

Běžný den na soustředění 
se točil okolo dvoufázového 
tréninku. Doplněn byl o ne-
zbytnou ranní půlhodinovou 
rozcvičku a večerní hodinovou 
aktivní zábavu při pohybo-
vých hrách zakončenou stre-
činkem. Na dopolední trénink 
jsme docházeli na tři kilomet-
ry vzdálený krytý bazén, v němž 
jsme uplavali solidních více 
než sedmnáct kilometrů. Od-
polední dřina proběhla zpra-
vidla v areálu fotbalového 
stadionu tamního FC. Stře-
deční odpoledne jsme si pak 
zpestřili přibližně patnáctiki-
lometrovým výšlapem na 
Radhošť a Pustevny.

V pátek odpoledne se k nám 
připojili naši rodiče, s nimiž 
jsme se poměřili ve fotbale, 
hře zvané ultimate frisbee 
a tradičním duatlonu, kte-
rým v sobotu vyvrcholilo celé 
soustředění. 

Přestože nám počasí uká-
zalo chvílemi i svou méně 
vlídnou tvář a vyčerpání z tré- 
ninkové dřiny člověku na ná-
ladě vždy nepřidá, soustředě-
ní se vydařilo a nakonec jsme 
si užili i spoustu zábavy.

Zuzana KRPCOVÁ, 
Kateřina SKUDŘÍKOVÁ, 

PK Bohumín

SPORT

Za krásami podzimu
Odbor Klubu českých tu-

ristů TJ Bohumín pořádá 
v sobotu 14. září 37. ročník 
cyklojízdy a turistického 
pochodu »Za krásami podzi-
mu«. Start před nádražím 
ČD Bohumín. Trasy 40 km 
(start v 7 až 8 hodin), 20 km 
(8 až 9.30 hodin), cyklisté 
(7.30 až 9.30 hodin). Star-
tovné činí pro dospělé 20 Kč, 
pro děti 5 Kč. Cíl bude tradič-
ně u restaurace U Rybníku. 
Pochod se koná za každého 
počasí.   (okčt)
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TWARDZIK Lumír
➧ klempířské práce
➧ pokrývačské práce
➧ nátěry plechových střech
➧ opravy plochých střech

Široký sortiment střešních
krytin a izolačních materiálů
včetně dodávky. 
Důchodcům práce se slevou!

✆ 596 544 588, 606 205 469

Podnikatelé všech oborů
PŮJČTE SI! 

Volejte nebo zašlete SMS ve tvaru "PPS BO" na
777 479 083. 

www.solidni-uver.cz

Nově pro Vás od října otevíráme 
SALÓN PRO PSY 

- kompletní úprava srsti, 
šití a prodej kvalitních 

oblečků na míru, prodej 
krmiv, pamlsků a kosmetiky.

OBJEDNÁVKY:  Salón Viky, 
 603 189 099, Jateční 1153, 

za hasičskou zbrojnicí, naproti Albertu.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP, 
PROFESIONÁLNÍ PRAXE PŘES 20 LET. 

www.strihani-psu.biz 

s.r.o.

NABÍZÍME:

 přímý odkup Vašich nemovitostí

 rychlou půjčku ručenou nemovitostí

 možnost spolupráce

VOLEJTE +420 730 584 876

Email: sona.veislikova@domogram.cz

Velkou výhodou je RYCHLOST 
naší služby

PENÍZE MÁTE DO 24 HODIN!!!

Jsme velmi silná a stabilní 

finanční společnost
Ceník inzerce v Oku najdete na 
www.mesto-bohumin.cz, sekce 

zpravodajství/městské noviny Oko.

● Řádkovou inzerci můžete podávat 
také prostřednictvím on-line formulá-
ře na internetových stránkách www.
mesto-bohumin.cz v sekci inzerce.

● Po dobu prodeje aktuálního čísla 
OKA jsou řádkové inzeráty současně 
zveřejněny na stránkách města www.
mesto-bohumin.cz v sekci inzerce.

PILATES
ZŠ Čs. armády

K  
 

 19.00 
.

www.pilatesruzena.cz
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BLAHOPŘÁNÍ

20. září oslaví 
krásných 75 let 

pan Bohumír 
ŠPIDLEN.


K životnímu jubileu 

mu vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví, 
rodinné pohody 

a spokojenosti ze srdce přejí 
manželka Irena 

a dcery Irena a Mirka s rodinami.

19. září oslaví 
krásné životní 
jubileum 85 let 

paní 
Marketa 

TOMICOVÁ 
ze Záblatí.


Hodně zdraví, štěstí, pohody 

a životního elánu do dalších let 
přejí dcera a syn s rodinami.

21. září oslaví 50 let společného života

manželé Božena a Erich 
STERNADELOVI.
Ke zlaté svatbě gratulují 

a ještě mnoho společně strávených 
chvil, hodně zdraví a radosti přejí 

syn Miroslav s manželkou, 
dcera Bohdana s přítelem, 

vnučky Michaela s manželem, 
Karin a Lucie.

13. září 
oslaví krásné '
75. narozeniny 

paní 
Ilonka 

VOZŇÁKOVÁ.


Vše nejlepší, hodně pohody, štěstí, 
elánu a pevné zdraví do dalších let 

přejí synové Aleš a Jiří 
s rodinami.

13. září oslaví své 
životní jubileum 

90 let 

paní 
Helena 

HRČKOVÁ.

Vše nejlepší, 
hlavně zdraví, 

štěstí a životní elán do dalších let 
přejí dcera Helena, 

syn Rudolf s rodinou, 
vnoučata Jana, Patricie, Tomáš 
a pravnuci Jiří, Michal a Jakub.

13. září oslaví 
své 90. narozeniny

pan 
Bedřich 
POPEK.


Hodně zdraví, elánu a pohody 

mu přejí dcera Emilie s rodinou, 
syn Jan s rodinou 

a přítelkyně Boženka.

14. září oslaví krásné 
životní jubileum 

80 let naše mamin-
ka, babička, praba-
bička, teta, tchyně,

paní Hedvika 
WRUBLOVÁ 

ze Záblatí.

Do dalších let všechno nejlepší, 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti 

přejí dcery Marcela a Mirka s rodinami, 
syn Aleš s rodinou, Mirek s Lenkou. 
Pravnoučata posílají babičce pusu.

31. srpna oslavil 
50. narozeniny 

náš otec, 

pan 
Drahomír 

MATUŠEK.


Všechno nejlepší 

a hodně zdraví přejí dcery 
Michaela a Andrea 

s rodinami.

Paní 
Jarmile 

DROBKOVÉ

k jejím 
90. narozeninám, 

které oslaví 16. září, 
přejeme pevné 

zdravíčko a dobrou náladu.

Petr, Milan a Alena 
s rodinami

8. września 
obchodziła swój 
zacny jubileusz, 

80. urodziny, nasza 
ukochana mama, 

babcia, 

pani Helena 
GRABOWSKA 

ze Skrzeczonia.
Z tej okazji najserdeczniejsze życzenia, 
dużo zdrowia, szczęścia, oraz niesłab-

nącej energii do dalszych lat życzą 
córka Jana z rodziną i synowie Władek 

i Rudek z rodzinami.

8. září se dožila 
90 let 

paní Anna 
BACÍKOVÁ.

Milá maminko, 
ve víru života, 

ve víru roků dožila 
jsi se 90 roků. 

Stálé štěstí, zdraví hromadu, 
k tomu také dobrou náladu.

To ti z celého srdce přejí syn Jiří 
a dcera Libuše s rodinami.
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16. srpna jsme si připomněli 
11. výročí úmrtí 

pana Libora ŠAMÁRKA.


Zároveň jsme 30. srpna 

vzpomněli nedožité 
70. narozeniny 

pana Václava ŠAMÁRKA.


S úctou a láskou vzpomíná 

a nikdy nezapomene celá rodina.

Chtěla bych upřímně poděkovat 
příbuzným, přátelům a známým za 

účast a květinové dary i za projevenou 
soustrast na pohřbu našeho drahého 
zesnulého manžela, dědečka, syna, 

strýce, bratra, švagra, zetě, 

pana Ing. Zdeňka 
JUCHELKY,

který nás po dlouhé nemoci opustil 
3. srpna, poslední rozloučení se konalo 

9. srpna v obřadní síni 
ve Starém Bohumíně.

Děkuje zarmoucená manželka 
s rodinou.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 
kdo tě miloval, nikdy nezapomene.

19. srpna by se dožil 
60 let 

pan Antonín 
KUBIESA 

ze Starého 
Bohumína.

Vzpomínají manželka Jana, 
dcera Hana s manželem, 

vnoučata Kateřinka a Martínek, 
syn Rostislav, matka Anna 

a rodina Barbulákova.

Kdo v srdci žije, 
neumírá...

5. září vzpomeneme 
nedožité 

88. narozeniny 

pana Michala 
KAROLIHO.


Stále vzpomíná 

manželka Anna s rodinou.

4. září jsme 
vzpomněli 10. 

smutné výročí úmrtí 
milovaného 

a nenahraditelného 
manžela, otce, 

tchána, dědečka, 
bratra, švagra 

a strýce, 

pana Gerharda SEIDLA.

S láskou a úctou vzpomíná 
manželka Marcela 

s rodinou.

Těžko se s tebou loučilo, 
těžké je bez tebe žít. 

Láska však smrtí nekončí, 
v srdci tě máme 

a navždy budeme mít.

8. září jsme 
vzpomněli 2. 

smutné výročí úmrtí 
milovaného manžela, 

otce, dědečka a pradědečka, 

pana Jozefa KOLLÁRA.
S láskou a úctou vzpomínají manželka 

Helena, dcera Jarmila s manželem 
Ivošem, syn Stanislav, vnuci Tomáš 

a Michal a vnučka Nikola.

Marně tě naše oči hledají, 
marně nám po lících slzy stékají. 

Odešel jsi tiše,
jako když hvězda padá, 

vzpomínka na tebe však neuvadá.

8. září jsme 
vzpomněli 3. smutné 

výročí úmrtí 

pana Pavla 
SPIEWOKA.

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka Ludmila, 

dcery Ludmila a Věrka s rodinami, 
švagrová Zdeňka.

Milovala svou rodinu, chtěla žít, 
přišla nemoc zlá a musela odejít.

14. září 
vzpomeneme 6. 

smutné výročí úmrtí 
naší maminky 

a babičky 

paní Alžběty 
DOBŘANSKÉ.

Zároveň si 26. listopadu připomeneme 
její nedožité 78. narozeniny.

S láskou vzpomíná syn Vlastík 
s rodinou.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

12. září jsme 
vzpomněli 1. smutné 

výročí úmrtí 

paní Almy 
ŠUSTKOVÉ

z Bohumína

a 5. února jsme si připomněli 
její nedožité 85. narozeniny.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Dcera Mirka a syn Milan 
s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají...

15. září 
vzpomeneme 

10. výročí úmrtí 
naší milované 

maminky 

paní Anny 
GIECKOVÉ.


S láskou vzpomínají 
synové Martin a Petr 

s rodinami. 

16. září 
si připomeneme 
5. smutné výročí, 
kdy nás nečekaně 

opustil 

pan Boleslav 
ROJÍČEK
z Rychvaldu.

S úctou vzpomíná 
manželka Jaroslava s rodinou 

a děkuje všem, kteří vzpomenou 
s námi.

VZPOMÍNKY
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Prázdný je domov, 
smutno je v něm, 

cestička k hřbitovu zůstala jen. 
Čas plyne dál, nevrátí, co vzal,

 jen bolestné vzpomínky
 nám zanechal.

18. září 
tomu bude 20 let, 

kdy nás opustil 

pan Sterios 
VLACHOPULOS.

Vzpomínají manželka Dimitra, 
syn Argir, syn Stanislav a dcera Panaja 

s rodinami.
Nikdy nezapomeneme.

17. září 
vzpomeneme 

25. výročí, kdy nás 
náhle opustil 

pan Antonín 
MALEC 

ze Starého Bohumína.


S úctou vzpomínají dcery a syn 

s rodinami.

Své »ano« 
si řekli: 
Rudof Polzer a Alina Wiesława 
Svobodová, oba z Bohumína;
Ivan Vicen a Lucie Poštulková, 
oba z Bohumína;
Martin Koždoň a Tereza Rabiecová, 
oba z Bohumína;
Miroslav Záhradník z Trstené 
a Eva Pospíšilová z Bohumína;
Martin Laštovka z Kamenice 
nad Lipou a Andrea Zavadilová 
z Bohumína;
Zdeněk Fric a Alena Macurová, 
oba z Bohumína;
Jan Bracháček z Bohumína 
a Lenka Gavelčiková z Orlové;
Radek Plaček a Jaroslava Czerná, 
oba z Bohumína;
Gabriel Petřkovský a Pavla Hrotková, 
oba z Bohumína;
Jan Ptáček z Brna a Simona Piskořová 
z Bohumína;
Milan Tomášek a Lucie Pivovarská, 
oba z Děčína.  (mat)

Naposledy jsme 

se rozloučili
Zdenka Bělohlavová * 1932 
z Bohumína  Jozef Gavlas * 1940 
z Bohumína  Alžbeta Kalicovová * 1940 
z Bohumína   Mikuláš Kiš * 1948 
z Bohumína  Magda Kučerová * 1939 
z Bohumína  Marie Macurová * 1925 
ze Skřečoně  Josef Malec * 1936 ze Sta-
rého Bohumína  Josef Orszulík * 1920 
ze Skřečoně  Ladislav Petřík * 1954 
ze Skřečoně  Michal Sevcsík * 1942 
ze Starého Bohumína  Emilie Šafářová 
* 1935 ze Starého Bohumína.

V rubrice posledních rozloučení zve-
řejňujeme pouze občany, kteří zemřeli 
v Bohumíně. Standardně se zde neobje-
vují občané města, jež zemřeli v jiném 
městě. Pokud si ale pozůstalí zveřejnění 
přejí, nic tomu nebrání. Stačí pouze při-
nést úmrtní list na matriku a dohodnout 
se na bezplatném zveřejnění v rubrice. 
Další informace na  596 092 146. 

(ml)

REALITY
● Koupím byt v Boh.   

736 228 883.
● Prodám byt 3+1 v os. 

vl.,7. p., ul. Mírová.Cena do-
hodou.  773 477 476.
● V Bohumíně prodám 

rod. dům, 2 x samostatné 
bytové jednotky 3+1, garáž, 
sklep, zahradní domek, velká 
zahrada. Cena dohodou.   
731 664 687.
● Prodám přízemní rod. 

domek se zahradou ve Skře-
čoni. Cena dohodou, ne přes 
realitku.  739 167 538.

● Pronajmu byt 3+1 s lod-
žií v ul. Tovární.  731 664 532.
● Pronajmu 2+1 vnitřní 

byt v Bohumíně, 2. NP, 
balkon, ul. Štefánikova. 
Nová kuchyň, koupelna a 
WC. Velké parkoviště před 
domem. Cena: Se vším cca 
7 tis./měs.  603 954 896. 
● Pronajmu nebo pro-

dám garáž ve Fibichově ul. 
  604 224 886.
● Nabízíme levné uby-

tování v Luhačovicích. 
Dvoulůžkový pokoj s TV, ku-
chyňkou, sociálním zaříze-
ním, venkovním posezením 
a zapůjčením kol. 1 lůžko 
250.  737 525 271.

RŮZNÉ
● Kanadské krůty na 

chov i vykrmené po tel. do-
mluvě.   776 171 452.
● Prodám invalidní vo-

zík, inv. elektrický vozík 
s nabíječkou, inv. vozík na 
WC, fotoaparát Polaroid. 
 604 862 226.
● Prodám elektrokolo 

Guewer Grand Lux, nové, 
koupeno 07/2010 za 20 tis Kč, 
málo jeté seniorem. Cena: 
12 tis. Kč.  604 205 536

SLUŽBY

● Čištění interiéru au-
tomobilu, čištění koberců, 
sedacích souprav, možnost vy-

čistit auto i u Vás.  724 088 
643, www.cistyautointerier.cz.
● Podlahářství DV Flo-

oR. Více na www.dvfloor.cz. 
 604 265 861.
● STUDIO VISAGE ve 

Skřečoni nabízí kompletní 
ošetření obličeje 250,- úpra-
va obočí 70,- ajn. Opalování 
v soláriu 8,- (min.) Těšíme se 
na Vás. 1.Máje 117, Bohumín 
-Skřečoň.  605 719 938.
●  O p r a v u j i  p á n s k é 

a dámské oděvy. Boh.-
-Skřečoň.  728 597 581.
● NEPEČTE-NAPEČU 

VÁM! Cukroví, dorty, po 
celý rok. Super kvalita i cena. 
 737 856 868.

INZERCEINZERCE

VZPOMÍNKY

Řešení křížovky z minulého čísla
Dva přátelé jdou ulicí. Jeden řekne: „Vidíš tamto okno? Tam jsem loni posílal tisíce hubiček 
... a dnes tam posílám tři tisíce korun".

S anténou pomůže městský technik
Diváci, kteří by rádi sledovali terestricky šířený bohumínský TIK a nedaří se jim ho 
naladit, mají stále možnost požádat o pomoc městského anténního technika. Nabídka 
se týká lidí méně technicky zdatných, zejména z řad seniorů. 

Mezi nejčastější příčiny 
problémů s příjmem signálu 
v DVB-T jsou zastaralé anté-
ny, chybně zapojené rozvo-
dy, antény pod střechou, 
nechuť investovat do nové 

silnější techniky. Město 
v odůvodněných případech 
vyšle k žadateli zdarma tele-
vizního technika,  který 
problém diagnostikuje a na-
vrhne řešení. O vyslání měs-

tem hrazeného odborníka 
mohou občané zažádat buď 
telefonicky na čísle   596 
092 202 nebo elektronicky 
na e-mail tik@mubo.cz.

Bohumínský TIK vysílá na 

59. kanálu z vysílače v Klim-
kovicích. Reportáže se v pro-
gramu objevují pravidelně ve 
4, 10, 16 a 22 hodin.  (red)
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� PROVOZ PŘÍJEMCE
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ŘEKA
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PŘED-
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ZNAČKA
LYŽÍ

DOLŮ
(NÁŘ.)

POPĚVEK

PŘED-
LOŽKA

NAŠKUBAT

HÁDKA
NÝBRŽ
VČELÍN

DOMÁCKY
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ZOLOVO
DÍLO
DRUH
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CITOSL.
TROUBENÍ
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JAPONSKÝ
PROZAIK
TLAKOVÁ
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SMĚNEČNÝ
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KULIČ-
KOVÉ

POČÍTADLO
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� OSOBNÍ
ZÁJMENO

POTŘEBA
KOVBOJE
KOPNUTÍ

NAŠE POL.
STRANA

ANGLICKY
„JÍST”

SETINA
HEKTARU
ZKR. PRO
CENTURY

ZNAČKA
ANTIMONU
ZÁMOŘSKÁ

VELMOC

PÁDOVÁ
OTÁZKA

KONEC
TAJENKY

INIC. NOVIN.
ETZLERA

PŘINÁŠET A TO
STARO-
ŘECKÝ

ZHÝRALEC

PRIMÁT TŘÍSLO-
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FRAN-
COUZSKÝ
HEREC A
REŽISÉR

ANGLICKÉ PŘÍSLOVÍ POMŮCKA: ABE, ASOT, EAT, YSAT

Postižení vaziva: Dupuytrenova kontraktura
Dupuytrenova kontraktura je postižením vazivového aparátu ruky, kde 
dochází ke ztlušťování vaziva v podkoží dlaně, vzniku vazivových uzlů 
a pruhů a následně ke ohnutí (kontraktuře) prstů, které nelze narovnat. 
Obdobné vazivové pruhy se mohou vyskytovat i na ploskách nohou.

Neznáme přesnou příčinu 
onemocnění, které je dědič-
né. Muži jsou jím postižení 
čtyřikrát častěji než ženy. 
Objevuje se zpravidla mezi 4. 
a 5. dekádou života. Častěji 
se vyskytuje u lidí s cukrov-
kou, u těch, kteří holdují al-
koholu, ale též opakovaná 
mikrotraumata dlaně při těž-
ké manuální práci mají vliv 
na vznik tohoto onemocnění.

Příznaky choroby se často 
rozvíjejí léta. Lehce bolestivé 
ztluštění a uzly ve dlani a va-
zivové pruhy na prstech jsou 
prvními příznaky, kterých je 
možné si všimnout. Při dal-
ším postupu dochází ke kon-
trakturám prstů a k defor-
mování kůže. Nejčastěji bývá 
postižen IV. a V. prst, ale 
existují i formy postihující 
celou ruku včetně palce.

Konzervativní terapie je 
málo úspěšná. Částečné vý-
sledky může mít jedině apli-
kace enzymatických injekcí 
do kontraktury a postupné 
natahování kontraktur při 
rehabilitaci. 

Nejefektivnější léčbou 
v současné době je chirurgic-
ká terapie s možností trvalé-
ho vyléčení,  eventuálně 
dlouhého období bez recidi-
vy. Operace se provádí v lo-
kální nebo celkové anestezii 
na operačním sále. Chirurg 
vede řezy v dlani, kterými 
případně pokračuje až na po-
stižené prsty. Vždy se snaží-
me odstranit co nejvíce po-
st ižené  vaz ivové  tkáně 
v podkoží, čímž předcházíme 
recidivě nemoci. Někdy je 
nutné transplantovat kůži do 
dlaně, protože prostým seši-

tím defektu by došlo k příliš-
nému tahu kůže a recidivě 
kontraktury. 

Po operačním zákroku je 
velice důležitá rehabilitační 
péče, aby došlo ke zlepšení 
úchopové schopnosti ruky. 
Operovaná tkáň má tendenci 
k jizvení. Proto je nutné hned 
druhý den po operaci začít 
s rehabilitací. Ta po operaci 
Dupuytrenovy kontraktury 
postupuje od pasivních pro-
tahování až po aktivní cviče-
ní se zátěží. Na noc se ruka 
ponechá s nataženými prsty, 
eventuálně je prsty v nataže-
ní možné dlahovat. Pravidel-
ným dlahováním a cvičením 
po dobu tří až šesti měsíců se 
dosáhne vynikající pohybli-
vosti. Aby se předešlo srůs-
tům v jizvě, je dobré jizvu 
pravidelně masírovat.

Trvání pracovní neschop-
nosti po operaci je u lehkých 
forem zpravidla okolo čtyř 
týdnů, u těžkých forem pak 
jeden až tři měsíce.

Zanedbané onemocnění 
může vést až k nucené am-
putaci postižených prstů, 
proto čím dříve se pacient 
s onemocněním svěří lékaři, 
tím větší efekt operační vý-
kon má. V případě popisova-
ných obtíží neváhejte navští-
vi t  prakt ického lékaře, 
případně jednu z chirurgic-
kých ambulancí nemocnice. 

Pavel TRACH, 

lékař chirurgického oddělení
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KAM V BOHUMÍNĚ? KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ 

DĚNÍ VE MĚSTĚ OD 12. 9. DO 28. 9. 

É 

K3 BOHUMÍN

Studentská 781, www.k3bohumin.cz, 

k3@k3bohumin.cz, 596 012 124 

 ● 14.9. v 9–16 hodin FARMÁŘSKÉ TRHY. Ovoce, 
zelenina, sýry, domácí máslo, zabijačkové výrobky, 
uzeniny, med, výrobky z vosku, pekařské a cukrářské 
výrobky. Náměstí T.G. Masaryka.

 ● 14.9. ve 13 hodin VINOBRANÍ A OSLAVY 90 LET 
KNIHOVNY. Třetí ročník Vinobraní s burčákem a kul-
turním programem. Současně na náměstí proběhne 
oslava 90. výročí knihovny v komiksovém stylu. PRO-
GRAM: 13.00 Reprodukovaná hudba; 13.30 Standa 
a Banda; 15.30 Klika NJ Blues; 17.00 Pozdní sběr 
a Roman Horký; 19.00 Marián & 333.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN

www.k3bohumin.cz, 596 012 203

knihovna-vedouci@k3bohumin.cz, 

AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

 ● 16.9.–20.9. od 13 do 17 hodin PAPÍROVÉ 
FIGURKY. Výtvarná dílna, dětské oddělení knihovny

 ● 19.9. v 9.30 hodin BOBEŠ V KNIHOVNĚ. Akce 
knihovny a centra Bobeš - výtvarná dílna a pohádky. 
Dětské oddělení knihovny

 ● 22.9. v 10 hodin KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ 3. 
Promítání kreslených pohádek z DVD. Kino, 20 Kč.

PŘEDNÁŠKA

 ● 24.9. v 17 hodin DO PROUDU HOJNOSTI. Jana 
van Coppenolle povypráví, jak přivolat do svého 
života peníze a materiální hojnost v souladu s dob-
rem. Přednášková místnost knihovny, 40 Kč.

DIVADLO

 ● 25.9. v 19 hodin BLBEC K VEČEŘI. Známá fran-
couzská komedie. Hraje divadelní soubor J. K. Tyla 
z Brodku u Přerova. Sál kina, 80 Kč.

KINO K3 BOHUMÍN  

On-line rezervace vstupenek na webu 

www.k3bohumin.cz.

 ● 12.9. a 13.9. v 19 hodin COLETTE. Film Česko, 
Slovensko, Nizozemsko (Drama / Romantický), 2013, 
přístupný od 12 let, 126 minut, 100 Kč.

 ● 14.9. a 15.9. v 19 hodin MORTAL INSTRU-
MENTS: MĚSTO Z KOSTÍ. Film Kanada (Akční / Mys-
teriózní), 2013, přístupný od 12 let, 130 minut, 100 Kč.

 ● 19.9. v 19 hodin R.I.P.D. - URNA: ÚTVAR ROZ-
HODNĚ NEŽIVÝCH AGENTŮ. Film USA (Akční / Fantas-

tický), 2013, 3D,  titulky, přístupný od 12 let, 130 Kč.

 ● 20.9. v 19 hodin RIDDICK. Film USA (Sci-fi  / Akční), 
2013, titulky, přístupný od 12 let, 118 minut, 100 Kč.

 ● 21.9. v 19 hodin NEJVYŠŠÍ NABÍDKA. Film Itálie 
(Drama / Romantický), 2013, přístupný od 12 let, 131 
minut, 110 Kč.

 ● 22.9. v 19 hodin ELYSIUM. Film USA, (Sci-fi  / Akční), 
2013, titulky, přístupný od 12 let, 109 minut, 120 Kč.

 ● 23.9. v 19 hodin DIANA. Film Velká Británie, USA, 
Švédsko (Životopisný), 2013, 108 minut, 110 Kč.

 ● 26.9. v 19 hodin LÍBÁNKY. Film Česko (Drama), 
2013, přístupný, 98 minut, 100 Kč.

 ● 27.9. a 28.9. v 19 hodin DONŠAJNI. Film Česko 

(Komedie), 2013, přístupný, 110 Kč.

 ● 29.9. v 19 hodin REVIVAL. Film Česko (Komedie), 
2013, přístupný od 12 let, 116 minut, 90 Kč.

OSTATNÍ KULTURA

 ● 15.9. od 10 hodin POUŤ VE SKŘEČONI. Tradiční 
odpust s kolotoči, střelnicí a cukrovou vatou. Okolí 
kostela Panny Marie Sedmibolestné.

 ● Do 17.11. každou neděli v 19.30 hodin SPOLE-
ČENSKÝ TANEC. Taneční kurz pro dospělé, 11 lekcí,  
tělocvična ZŠ Beneše,  736 772 883.

CENTRUM MLADÉ RODINY BOBEŠ

www.bobescentrum.cz,  604 800 100 

bobes@bobescentrum.cz,  604 388 853

 ● 14.9. a 28.9. od 15 do 18 hodin SOBOTNÍ PRO-
VOZ.

 ● 24.9. v 10 hodin STŘÍHÁNÍ DĚTÍ. Na telefonickou 
objednávku.

 ● 26.9. NÁRUČ. Setkání pěstounských rodin a zá-
jemců o náhradní formy rodinné péče.

ALMA MATER

www.almamater.cz, info@almamater.cz

 608 608 955, 605 934 477

 ● SOLNÁ JESKYNĚ. Pondělí až středa 9–12 hodin, 
čtvrtek a pátek na objednávku. 

SPORT

 ● 14.9. ZA KRÁSAMI PODZIMU. 37. ročník cyklo-
jízdy a turistického pochodu. Start od nádraží ČD. 

 ● Soboty, neděle a svátky v 9 hodin a ve 14 hodin 
PŮJČOVNA LODÍ VE STARÉM BOHUMÍNĚ. Cena: 
100 Kč/dopravné 1 lodě (200 Kč raft),  731 130 686.

FOTBAL  (Není-li uvedeno jinak, zápasy se konají na 
hřišti za parkem.)

 ● 15.9. v 10 hodin FK BOHUMÍN – FK TĚRLICKO. 
Dorost, okresní přebor.

 ● 15.9. v 16.30 hodin FK BOHUMÍN – FK SK PO-
LANKA. Muži A, krajský přebor.   

 ● 14.9. v 9.30 / 11.15 hodin FK BOHUMÍN – TJ SO-
KOL DOBRÁ. Starší a mladší žáci KS sk. "C“.      

 ● 14.9. v 16.30 hodin FK BOHUMÍN B – LOKOMO-
TIVA LOUKY. Muži B, okresní přebor, hřiště Vrbice.

 ● 14.9. v 16.30 VIKTORIE BOHUMÍN – FK ZÁBLATÍ. 
Hřiště Starý Bohumín. 

 ● 19.9. v 16.30 hodin FK BOHUMÍN B – IRP ČESKÝ 
TĚŠÍN. Starší přípravka “B“ OP sk. A.

 ● 19.9. v 16.30 hodin FK BOHUMÍN A – TJ PETŘ- 
VALD. Starší přípravka “A“ OP sk. B.

 ● 21.9. v 16 hodin FK ZÁBLATÍ - H. ŽUKOV. Hřiště 
Záblatí.      

 ● 22.9. v 10 hodin FK BOHUMÍN – S. D. LUTYNĚ-
-VĚŘŇOVICE. Dorost, okresní přebor.

 ● 22.9. v 14 hodin FK BOHUMÍN B – FK TĚRLICKO. 
Mladší žáci, okresní přebor.

CVIČENÍ

 ● CVIČENÍ NA MASARYKOVĚ ZŠ: BOSU v pondě-
lí v 19 hodin, úterý v 19.30 hodin, středu v 18 a 19 
hodin, neděli (začátečníci) v 19 hodin; PILATES 

v pondělí a ve čtvrtek v 18 hodin. Na BOSU nutná 
rezervace na  734 532 903.

 ● PILATES. Každé úterý v 19 hodin, velká tělocvič-
na ZŠ ČSA. Tel: 731 134 525, www.pilatesruzena.cz. 

 ● PILATES. Pondělí a čtvrtek v 18 hodin, tělocvična 
ZŠ Beneše u PZKO. Na tel. objednávku  604 999 
147. slunerc.webnode.cz

 ● ZUMBA FITNESS. Neděle v 19 hodin tělocvična 
SŠ v Husově ulici. www.zumbabohumin.cz

 ● AEROBIK VE SKŘEČONI. Pro dospělé v pondělí 
v 18 hodin a ve středu v 19 hodin, pro děti v pon-
dělí v 17 hodin a ve středu v 17.45 hodin. Tělocvična 
ZŠ Skřečoň,    606 903 505.

AKCE V ZÁŘÍ: každý 10. zákazník má 
na bazén, adventure golf, bruslení veřejnosti 

nebo diskotéku vstup zdarma.

AQUACENTRUM 

Koperníkova 1216,  596 092 300, 

777 707 786, www.bospor.info

PROVOZNÍ DOBA:

pondělí až čtvrtek: 6 – 7.45 a 12 – 21 hodin
pátek:  12 – 21 hodin
víkendy a svátky:  8 – 21 hodin

 ● Každou středu v 19.30 AQUA AEROBIK

ADVENTURE GOLF

 734 788 666, www.bospor.info

PROVOZNÍ DOBA:
pondělí až neděle: 9 – 21 hodin

ZIMNÍ STADION 

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

Letní sporty denně 9 – 22 hodin.

Od 21.9. Zimní sporty, sobotní diskotéky na ledě, 
škola bruslení.

Zahradkářská výstava
ČSZ ZO Vrbice pořádá výstavu ovoce, 

zeleniny a květin. Koná se v sále restau-
race U Zvonu ve Vrbici v sobotu 28. září 
od 10 do 18 hodin a v neděli 29. od 9 do 
18 hodin. Výpěstky na výstavu se budou 
přijímat v pátek od 13 do 19 hodin. 
Součástí akce bude prodej včelařských 
produktů. Vstupné je dobrovolné.  (red)

Stolní tenis pro školáky
Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Zábla-

tí přivítá zájemce (chlapce a dívky) škol-
ního věku. Nábor a přihlášky nových 
členů probíhají do 31. října. Tréninky se 
konají dvakrát týdně, oddíl garantuje 
kvalitní zázemí. Informace na čísle  
604 577 400 nebo www.tj-sokol-zablati.cz.

POZVÁNKY
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Pivní 

slavnosti
FOTOSTORY 

LUCIE BALCAROVÉ

Závody dračích lodí
FOTOSTORY PAVLA ČEMPĚLA

FOTOSTORY 

LUCIE BALCAROVÉ


