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50 let volejbalu
František Kosař shrnul půl-
stolení volejbalu v Hlučíně

hlučínskénoviny

POZVÁNKA

POZVÁNKA

Přestože se na letošní úrodě trochu podepsalo počasí, tak to nic 
neubralo na dožínkovém veselí, které proběhlo v polovině srpna 
v Darkovičkách.

Tradiční  dožínky se konaly v Darkovičkách už počtvrté od roku 2010, kdy 
místní nadšenci tradici dožínkových oslav obnovili. Slavnostní průvod vyra-
zil z ulice Kozmické směrem k místnímu fotbalovému hřišti a v průvodu ne-
mohla chybět slavnostně vyzdobená zemědělská technika.

Průvodu předcházela mše svatá v místní kapli a pokud se věřící pomodlili i 
za dobré počasí, tak byly jejich modlitby vyslyšeny. Celý den svítilo příjem-
né letní sluníčko a lepší počasí si snad pořadatelé ani nemohli přát.

Na hřišti převzal dožínkový věnec starosta města Pavol Kubuš a popřál 
všem přítomným dobrou zábavu. Na své si přišli děti i dospělí. Mohli si pro-
hlédnout vystavenou zemědělskou techniku, zasoutěžit v klasických hasič-
ských disciplínách, zahrát vodní fotbal nebo vyzkoušet nafukovací atrakce.

Hudba hrála k tanci a poslechu a v rámci programu vystoupily děti z taneč-
ního souboru The Bubbles. Kdo si rád dopřeje něco dobrého k snědku, tak 
si mohl vybrat z nepřeberného množství dobrot. Nechyběly mezi nimi za-

Dožínky v Darkovičkách

bijačkové speciality, steaky, játra, uzená žebra nebo hermelín. O tom, že se 
darkovičtí dovedou dobře pobavit, svědčí i to, že se mnozí z nich loučili až 
dlouho po půlnoci.                                    

 (mp)
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Zdravé město Hlučín
Pravidelná příloha vás
provede mj. týdnem mobility

Zastupitelstvo města Hlučína
Kulturní dům

19.9. od 16 hodin

Kdo z vás měl v posledních měsících cestu kolem 
kostela v centru, tak nemohl přehlédnout masiv-
ní lešení, které obepíná celou budovu. Důvodem 
je generální oprava střechy, která se plánovala už 
několik let. Naposledy se kostel dočkal větší in-
vestice v roce 2008, kdy byly za částku bezmála 
pět milionů korun rekonstruovány varhany.

Celou akci pod oficiálním názvem „Regenerace kostela 
sv. Jana Křtitele v Hlučíně“ provádí Římskokatolická far-
nost Hlučín. Kořeny projektu sahají do roku 2011, kdy far-
nost poprvé požádala o dotaci na opravu střechy. „Dotace 
byla schválena v roce 2012 a pak už se rozběhly přípravné 
práce. Museli jsme vypsat výběrové řízení, uzavřít smlou-
vy a vyřídit spoustu dalších věcí,“ přibližuje pozadí celé 
opravy farář P. Mgr. Martin Šmíd, který za farnost na prů-
běh prací dohlíží. V rámci prováděných oprav dojde k výměně poškozených 
částí krovu, celkové výměně střešní krytiny, okapů, klempířských prvků a 
celý kostel bude chránit i nový hromosvod.

Předtím, než se podíváte na samotnou střechu, musíte vystoupat po strmém 
dřevěném schodišti. Výstup však stojí za to, protože labyrint trámů, které 
tvoří samotnou střechu je úctihodný a hned tak někde jej neuvidíte. “Krátce 
po začátku opravy jsme zjistili, že se budou muset provést další vícepráce, se 
kterými původní projekt nepočítal. Trámy sice zespodu vypadaly dobře, ale 
po odstranění prken se ukázalo, jak moc jsou shnilé. Nepříjemné je také vy-
klízení sutě, kterou stavebníci při dřívějších opravách volně nasypali na kle-
nuté stropy, místo toho, aby je odnesli,“ říká Martin Šmíd. Suť se musí ruč-
ně naložit do kbelíků a potom složitě spouštět do kontejnerů připravených 
před kostelem.

Původní střecha je ze 17. století a má toho už hodně za sebou. Svědčí o tom 
i šrapnely, které řemeslníci nacházejí zaseknuté v trámech a které jsou po-
zůstatkem poslední války. Samotné trámy jsou v mnoha případech napade-

Kostel sv. Jana Křtitele se do zimy dočká nové střechy
ny plísněmi, hnilobou a dřevokazným hmyzem. V rámci 
oprav se vyměňují pouze napadené části.

Pracovníci firmy, která provádí opravy, už odstranili eter-
nitovou krytinu. Místo ní se na střechu položí přírodní bři-
dlice, která dodá kostelu důstojný vzhled.

Projekt počítal s cenou oprav přes devět milionů korun. 
V rámci výběrového řízení, které proběhlo počátkem roku, 
se ale podařilo vybrat firmu, která práce provede za ne-
celých 6 milionů. Z této částky je 85% hrazeno z dotace 
Evropské unie a zbylých 15% bude pokryto z prostředků 
farnosti. Město Hlučín přispělo na opravu tohoto význam-
ného historického objektu částkou 700 tisíc korun.

Zajímavostí jistě je, že oprava střechy je financována také 
z darů samotných věřících. „Jedna paní nám přispěla jed-
norázovou částkou 100 tisíc korun, ale ani další příspěvky 

nejsou zanedbatelné. Někteří věřící nám přispívají pravidelnými  částkami v 
řádech tisíců korun. Jsme ale vděčni za jakoukoliv pomoc. Odhaduji, že ce-
lou částku zaplatíme tak do pěti let,“ říká pan farář.

Nabízí se otázka, zda by nebylo dobré provést současně  i opravu na někte-
rých místech poničené fasády. Postavené lešení by totiž práci velmi ulehči-
lo. „Bohužel nejsme schopni z finančních důvodů opravit současně i fasádu. 
Snad se nám to podaří v následujících letech,“ zavírá své hodnocení celé re-
konstrukce pan farář.

Kostel je během prací pro věřící přístupný  a veškeré práce budou ukončeny 
do listopadu letošního roku.                                                                      (mp)
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V Muzeu Hlučínska byly v srpnu zaháje-
ny práce spojené s vytvořením stálé expo-
zice pod názvem: „Kdo jsou lidé na Hlu-
čínsku“, na kterou byla městu Hlučín 
přiznána dotace z Regionálního operační-
ho programu Moravskoslezsko. 

Smyslem projektu je pomoci uchovat občanům 
a zvláště mladé generaci, sounáležitost s místem 
kde žijí. Vytvoří se tak stálá expozice v Muzeu 
Hlučínska, kterou Hlučínsko se svou specifickou 
historií doposud nemá. 

Cílem projektu je vybudovat ve volných prosto-
rách - v přízemí a v podkroví zámku - svým způ-
sobem originální a zcela inovativní expozici. Pro-
jekt svým pojetím vychází z netradičního způsobu 
expoziční prezentace, kde se prolínají dobové ex-

ponáty s obrazovou a zvukovou dějovou prezen-
tací. Celkové náklady se vyšplhají zhruba k devíti 
miliónům korun. Dotace na projekt pokryje 85 % 
z celkových způsobilých výdajů projektu, zbýva-
jící část bude financována z rozpočtu města Hlu-
čína.  Expozice bude hotová koncem roku 2013.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj prostřednic-
tvím ROP Moravskoslezsko. 

Rada města Hlučína rozhodla, že zhotovitelem 
výše uvedené expozice  „Kdo jsou lidé na Hlučín-
sku“ bude společnost „M plus“ spol. s r.o.

Z důvodu přípravy expozice a rekonstrukce 
muzea se výstava 

„Když jsem já sloužil…“ nekoná.

Práce na stálé expozici v Muzeu Hlučínska začaly Výtah z usnesení z 76. - 80. schůze 
Rady města Hlučína
Rada města Hlučína :
n projednala formulované TOP problémy vzešlé 

z veřejného projednání ze dne 9.4.2013 a ově-
řené anketou, doporučila je zastupitelstvu vzít  
na vědomí, stanovit garanty za jednotlivé pro-
blémy dle návrhu a uložit jejich řešení

n rozhodla o nejvyšším povoleném počtu stravo-
vaných ve školní jídelně v ZŠ a MŠ škole Hlu-
čín-Bobrovníky na 130 stravovaných

n odvolala z funkce člena sociální komise Mgr. 
Bc. Petra Jančíka a Mgr. Marcelu Buryovou 
a zároveň s účinností od 23.7.2013 jmenova-
la členkou komise Mgr. Danuši Vichánkovou

n projednala a doporučuje Zastupitelstvu města, 
aby rozhodlo o změně názvu příspěvkové orga-
nizace Domov u jezera Hlučín na ,,Domov pod 
Vinnou horou, příspěvková organizace“

n vzala na vědomí zprávu komise o posouzení a 
hodnocení nabídek „Zateplení objektu školní 
družiny Hornická“ a rozhodla o uzavření smlou-
vy s uchazečem Ricka Karel s.r.o., jehož nabíd-
ka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší na-
bídkovou cenou, a to 3.243.759 Kč bez DPH

n rozhodla, že zhotovitelem akce „Městský úřad 
Hlučín, - výměna oken, II. etapa“ se stává spo-
lečnost Windows Holding a.s. a rozhodla o uza-
vření smlouvy v ceně 1.384.808 Kč bez DPH

n rozhodla, že zhotovitelem realizační projektové 
dokumentace pro akci „Rekonstrukce zahrady 
MŠ v Darkovičkách na dětské přírodní hřiště“ 
se stává společnost BENPRO s.r.o. a rozhodla 
o uzavření smlouvy v ceně 54.000 Kč bez DPH

n projednala návrh na stanovení zákazu stání na 
ul. Dlouhoveská od bývalé školy po křižovatku 
se silnicí I/56 a rozhodla tento návrh realizovat

n projednala návrh na omezení rychlosti na ul. 
Dlouhoveská na 30 km/hod a rozhodla návrh 
nerealizovat

n projednala návrh na provedení vodorovného 
dopravního  značení Zákaz stání na ul. Hlubo-
ká, a to po obou stranách komunikace v úseku 
mezi křižovatkami s ul. Čs. armády a Zahradní 
a rozhodla tento návrh  realizovat

Rada města Hlučína
rozhodla o záměru  prodat formou výběrového řízení 

pozemky parc.č. 772/1 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 2138 m2, parc. č. 772/2 – zastavěná plo-
cha a nádvoří o výměře 262 m2, parc. č. 772/3 – orná půda o výměře 1048 m2, parc. č. 776/1 – orná půda o výmě-
ře 273 m2, parc.č. 776/4 – orná půda o výměře 90 m2, parc. č. 778/1 – orná půda o výměře 1081 m2 v k.ú. Hlučín

 za cenu ve výši 1.547.250 Kč 

Nabídky v zalepených nebo zapečetěných obálkách označených
,,Výběrové řízení na prodej pozemků v k.ú. Hlučín – ulice K Pile – NEOTEVÍRAT“

zašlete nebo doručte osobně na podatelnu MěÚ na adresu:  
Městský úřad Hlučín, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín  do  21.10. 2013

Bližší informace odbor městského majetku - p. Pavlíková, tel 595020266
e-mail: pavlikova@hlucin.cz

Vážení spoluobčané, 

prázdniny jsou už za námi a já pevně věřím, že jste je maximálně využili k 
načerpání nových sil.  Počasí bylo nádherné a vydařilo se i v době konání 
kulturních akcí na zámku, náměstí nebo štěrkovně.

Léto je ale také pracovní sezónou. Ve městě pracují stavební firmy na 
sportovní hale a kulturním domě v Darkovičkách. Na sídlišti OKD vybudo-
valy technické služby parkoviště pro 56 aut. Do konce roku se ještě zateplí 
budova družiny na ul. Hornické a mateřská škola v Darkovičkách. V Bob-
rovníkách se zase dokončuje oprava další silnice. Po výměně povrchu na 
ul. Lesní a U Hájenky se opravuje komunikace Na Sídlišti, která se kromě 
nového povrchu dočká i lepšího napojení na kanalizaci.

V domově seniorů, který přejde dnem 1. ledna 2014 od kraje do vlastnictví 
i pod správu města, probíhají práce na zvýšení kapacity o 23 míst. Řekl 
bych, že práce je jako na kostele. A to doslova, protože na kostele sv. Jana 
Křtitele probíhají práce na střeše a věži.

V průběhu září bude zprovozněno technologické centrum na městském 
úřadě, které zjednoduší práci úředníkům, ale pomůže také v jednání obča-
nům města i čtrnácti okolních obcí, pro které městský úřad vykonává státní 
správu.

Konec prázdnin znamená také nástup žáků do škol. Členové  městské rady 
zahájí školní rok na všech pěti základních školách, kde nastoupí 170 nových 
žáků. Já osobně se těším druhého září na školáky v Bobrovníkách, kde na-
stoupí 16 prvňáčků.

Po prázdninové odmlce se v druhé polovině září sejde městské zastupitel-
stvo a chod města se tak zase vrátí do plného tempa.

Vážení  spoluobčané, ať je sucho, teplo nebo zima nebo společností zmítají 
politické turbulence v Praze, tak život půjde dál a nikdo za nás práci ve 
městě neudělá.

Přeji vám pěkný podzim a radost z úspěchů osobních i rodinných.

Pavol Kubuš
starosta
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Projekt „I.Technologické centrum, III.
vnitřní integrace úřadu a II. elektronická 
spisová služba města Hlučín“ ulehčí práci 
nejen samotným pracovníkům městského 
úřadu v Hlučíně, ale podstatnou pomoc 
přinese všem obyvatelům 14 spádových 
obcí, kteří si v budoucnu budou chtít na 
úřadě vyřídit třeba cestovní pas, staveb-
ní povolení nebo si vyřídit další své zále-
žitosti.

Projekt je zaměřen na elektronizaci služeb veřej-
né správy a jeho cílem je dosažení rychlejšího a 
spolehlivějšího poskytování veřejných služeb nej-
širší veřejnosti. Přinese zlepšení a usnadnění ko-
munikace občanů a podnikatelských subjektů s 
úřady územní samosprávy. Inovativnost projektu 
spočívá v instalaci nových technologií, které po-
vedou ke zlepšení komunikace mezi občany a úřa-
dy a k novému a snadnějšímu přístupu k informa-
cím. 

 Realizace celého projektu stála 5 149 476 Kč, 
ze kterých bylo 85 % hrazeno z prostředků Evrop-
ské unie, Evropského fondu pro regionální roz-
voj. Nákup v sobě zahrnoval počítačové vybavení 
a programy pro technologické centrum, pořízení 
skenovací linky, elektronickou spisovou službu 
pro město Hlučín, tři další obce a devět škol, sys-
tém pro tvorbu formulářů a administraci usnese-
ní a zápisů porad. V rámci projektu došlo také k 
úpravě elektronické pošty a rozšíření softwaru pro 
evidenci plateb za komunální odpad.

 Technologické centrum zjednoduší práci za-
městnancům  úřadu, kteří se nebudou muset zdr-

Technologické centrum města Hlučína

Slavily se devadesátiny
Začátkem měsíce srpna oslavila Františka 
Svačinová, jediný žijící potomek z 10 dětí 
posledního fojta samostatné Dlouhé Vsi, 
požehnané 90. narozeniny.

I když jí nohy neslouží a je odkázána na invalid-
ní vozík, její hlava a mysl je čistá a živě se zajímá 
o dění nejen kolem sebe. O to více si slávy užila.

„Jménem maminky děkuji za celebrování důstoj-
né mše svaté 1. 8. 2013 ve farním kostele a pro-
cítěné blahopřání nového pana kaplana - Kryštofa 
Szewczyka – za sebe i farníky od oltáře. Maminku 
také  velmi potěšila srdečná blahopřání sousedů a 
známých, jak osobní, tak i písemná. Velkou řadu 
gratulantů završili zástupci města Hlučína – pan 
starosta Pavol Kubuš a tiskový mluvčí Miroslav 
Pech, kteří osobně předali mamince krásnou kyti-
ci s dárkovým balíčkem a strávili s námi příjem-
nou dopolední hodinku. Na dotaz pana starosty, 
čemu maminka vděčí za dožití tak vzácného ju-
bilea – odpověděla prostě – panu Bohu, dobrému 
základu ze strany svých rodičů (otec Alois Hlubek 
se dožil 89, maminka Marie 82 let) a svědomité 
péči svých dcer a jejich rodin. Celý svůj život pro-
žila na Dlouhoveské ulici, vychovala s manželem 
Janem dvě dcery a pomohla s výchovou čtyř vnu-
ků. Ti všichni jí oplácejí lásku láskou,“ říká dcera 
Helena Dudková a dodává: „Velmi si vážíme zá-
jmu a péče o seniory - jubilanty ze strany města 
a děkujeme touto cestou také všem členům vel-
ké rodiny, sousedům a známým za přání pevného 
zdraví do dalších let naší maminky.“

Kdo by si myslel, že se v parných prázdni-
nových dnech městská policie starala jen 
o štěrkovnu a její okolí, tak by se mýlil. 
Kromě své běžné práce odchytávala agre-
sivního psa nebo zadržela posádku vozi-
dla v mezinárodním pátrání.

Na přelomu prázdnin přijala stálá služba městské 
policie oznámení, že na ul. U zámečku v Darko-
vičkách pobíhá velký pes. To, že se nejedná o ně-
jakého domácího mazlíčka, zjistili strážníci hned 
po příjezdu. 

Čekal tam na ně velký pes, evidentně kříženec 
pitbulteriéra. Přestože mají strážníci s odchytem 
psů dost zkušeností, tak se jim odchytit psa běž-
nými odchytovými prostředky nepodařilo. Pes byl 
totiž extrémně agresivní a tak nezbylo než kon-
taktovat veterináře. Ten mu musel dát postupně tři 
uspávací injekce a teprve potom se podařilo psa 
převézt do útulku. V letošním roce je to už třicátý 
pátý pes, který byl strážníky odchycen.

Počátkem srpna si hlídka strážníků všimla pode-
zřelého auta značky Suzuki s polskou registrač-
ní značkou, které bylo ve dvě hodiny ráno zapar-
kované před prodejnou Mountfield. Strážníkům 
bylo podezřelé, že na autě svítila koncová světla. 
Zkontrolovali jej a zjistili, že ve voze sedí muž a 
žena. Hlídka provedla jejich lustraci a také lust-
raci vozidla. Při té bylo zjištěno, že po vozidle je 
vyhlášeno mezinárodní pátrání. Strážníci zajistili 
posádku i vozidlo a předali je státní policii.

(mp)

Strážníci o prázdninách

žovat zbytečnou administrativou. Veškeré spisové 
materiály, které přijdou na úřad, se naskenují a v 
rámci elektronické spisové služby s nimi budou 
moci příslušní pracovníci městského úřadu praco-
vat.

K omezení nepříjemné administrativy přispěje i 
software na administraci usnesení a zápisů z po-
rad rady a zastupitelstva města. Odpadne tak vy-
soká administrativní náročnost pro kontrolu, zá-
pis a evidenci činností, které jsou v současné době 
nuceni zaměstnanci městského úřadu vykonávat.

Nezanedbatelnou pomoc pro občany bude zna-
menat zprovoznění interaktivních elektronic-
kých formulářů. Ty budou umístěny na webových 
stránkách Městského úřadu Hlučín. Zájemci si 
tak budou moci příslušnou žádost vyplnit v kli-
du doma a pokud mají elektronický podpis, tak ji 
hned odeslat. Další možností je odeslání vyplně-
ného formuláře na úřad a pak pouze přijít na Měst-
ský úřad Hlučín formulář podepsat. Na minimální 
dobu se tak zkrátí doba, kterou bude muset ob-
čan na úřadu strávit a dojde ke snížení administ-
rativní zátěže. Těchto služeb budou moci využívat 
obyvatelé všech 14 obcí, pro které je Hlučín obcí 
s rozšířenou působností, tedy Bohuslavic, Dolní-
ho Benešova, Ludgeřovic, Markvartovic, Píšťě, 
Šilheřovic, Bělé, Kozmic, Závady, Haťě, Darko-
vic, Děhylova, Vřesiny a Dobroslavic.

Tři z těchto obcí (Bohuslavice, Bělá, Darkovi-
ce), včetně jejich škol, se staly partnery projektu 
a uzavřely s Městem Hlučín partnerské smlouvy. 
Díky tomu v rámci projektu získaly prostřednic-
tvím Města Hlučín licence na využívání elektro-
nické spisové služby, které byly z 85% hrazeny 
z prostředků Evropské unie, Evropského fondu 
pro regionální rozvoj a z 15% z rozpočtu partne-
rů. Elektronickou spisovou službu využijí při or-
ganizací spisové agendy také hlučínská radnice a 
tři městské školy.

Poslední důležitou částí projektu je rozšíření 
softwaru pro evidenci plateb za komunální odpad.  

Projekt „I. Technologické centrum, III. vnitřní 
integrace úřadu a II. elektronická spisová služba 
města Hlučín“ byl spolufinancován z prostředků 
Evropské unie, Evropského fondu pro regionální 
rozvoj.“

Informace o projektu:
Prioritní osa: 6.2 Zavádění ICT v územní
veřejné správě - cíl konvergence
Oblast podpory: 6.2.1 Zavádění ICT 
v územní  veřejné správě
Název projektu: I.Technologické centrum, III.vnitřní
integrace úřadu a II. elektronická spisová
služba města Hlučín
Evidenční číslo: ISPROFIN: 117D111001087
Registrační číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/06.06740
Číslo smlouvy: 29547/2012-91/2
Název příjemce: Město Hlučín

Ach ti vandalové!
Není to tak dávno, co někdo postříkal 
sprejem zděný plot a autobusovou zastáv-
ku na městském hřbitově a už si vandalo-
vé našli nový cíl – dopravní značky.

„Počet poničených značek se za poslední čtvrt-
letí neúměrně zvýšil,“ říká ředitel městské policie 
Luděk Olšovský a dodává: „Evidujeme už kolem 
šesti zlomených a vyvrácených značek a nejhorší 
je, že některé byly poničeny opakovaně.“

Terčem vandalů  se staly značky na parkovišti na 
ulici U Stadionu a o něco dále na Tyršové a ČSA. 
Těžko říci, zda se jedná o stejného pachatele, ale 
způsob provedení tomu nasvědčuje. Značky jsou 
vyvrácené i s betonovým základem a někdy zlo-
mené přímo u země. Přitom je zřejmé, že pachatel 
musel vynaložit značnou sílu. V jednom případě 
našli strážníci značku až v přilehlém křoví.

Oprava jedné  značky stojí město kolem dvou ti-
síc korun a jsou to peníze, které pak mohou chybět 
někde jinde. „Snažíme se na tento problém zamě-
řit, nějaké podezření máme, ale bez konkrétních 
důkazů není možné nikoho obvinit. Každopádně 
bych rád požádal občany o spolupráci. Mnohdy i 
sebemenší poznatek může vést k dopadení pacha-
tele,“ vyzývá k pomoci strážníkům jejich velitel.

A co pachatelům v případě dopadení hrozí? Z 
hlediska trestního zákoníku jde o trestný čin. Kon-
krétně o poškození a ohrožení provozu obecně 
prospěšného zařízení. Kdo jej úmyslně poškodí, 
může být potrestán odnětím svobody až na tři léta 
nebo zákazem činnosti.                                  (mp)
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Senior slevenka je projekt, který s trochou 
nadsázky snese označení Senioři sobě. U 
jeho vzniku stála Krajská Rada seniorů 
Moravskoslezského kraje, která slevovou 
kartu nabízí všem obyvatelům České re-
publiky starším 55 let. Obyvatelé Hlučína 
a okolí si ji od půlky července mohou za-
koupit také v Informačním centru Hlučín.

„Prodej slevenek probíhá zatím krátce, ale už si 
ji u nás zakoupilo asi deset seniorů. Někteří lidé 
telefonují a tak předpokládám, že se k nám teprve 
vypraví. Zatím se o možnosti nakoupit Senior sle-
venky u nás moc neví,“ říká Jana Nevřelová, pra-
covnice hlučínského informačního centra.

Senior slevenka představuje komplexní systém 
slev a výhod z oblasti kultury, zdravotnictví,  slu-
žeb, ubytování, stravování a sportu. Cena karty je 
100 Kč a platí do konce roku 2014. Senior sle-
venky se prodávají v kontaktních místech něko-
lika měst a případní zájemci si ji mohou koupit 
také v Informačním centru Hlučín v pondělí - pá-
tek 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 hod. Při zakoupe-
ní slevenky obdrží senior i písemný seznam všech 
poskytovatelů slev.

Slevová karta je nepřenosná. Aby se předešlo 
možnému zneužití výhod, mají poskytovatelé 
slev právo požádat držitele Senior slevenky také 
o předložení občanského průkazu. Kromě senio-

Slevenky pro seniory je možné zakoupit i v Hlučíně

rů si mohou Senior slevenku zakoupit a využívat 
rovněž lidé těžce zdravotně postižení (ZTP/P) a to 
bez věkového omezení.

Projekt je zajímavý nejen pro samotné držitele 
karty, ale také pro poskytovatele slev. Starším li-
dem může karta přinést tolik potřebné úspory v 
napjatém rodinném rozpočtu a pro poskytovatele 
slev může být zase seniorská klientela tím správ-
ným impulsem pro oživení poptávky po službách 
a produktech.

Veškeré dostupné informace. včetně seznamu 
poskytovatelů slev, najdou zájemci na stránkách 
www.seniorslevenka.cz.

(mp)

Začíná nový školní rok, během něhož 
se mnoho věcí bude podobat letům pře-
dešlým - ale který přinese i některé no-
vinky. Pro Gymnázium Josefa Kaina-
ra, Hlučín je tou nejvýraznější změnou 
opětovné otevření čtyřletého studia.

Po několikaleté pauze, kdy na hlučínském 
gymnáziu fungovalo pouze šestileté studium, 
letos „poprvé“ do školních lavic zasednou žáci 
prvního ročníku čtyřletého studia, konkrétně 
studenti třídy 1. A. Vedle primánů tak budou na 
škole další „prvňáčci“. A věříme, že přechod na 
novou školu zvládnou všichni žáci stejně dobře 
jako přijímací zkoušky, které se konaly v dub-
nu 2013.

Dle celkových výsledků totiž deváťáci, kte-
ří se přihlásili k přijímacím zkouškám na naše 
gymnázium, patří mezi budoucími gymnazisty 
v Moravskoslezském kraji k nadprůměrným a 
k výrazně nadprůměrným v rámci všech střed-
ních škol, které používaly testy SCIO.

A sedmáci, kteří přišli k přijímacím zkouškám 
na víceleté gymnázium, dosáhli až na vrchol – 
patří jim přední místa v celkových výsledcích 
i výsledcích za jednotlivé testy (český jazyk, 
matematika a obecné studijní předpoklady).

To dokazuje, že studenti, kteří se hlásí  na 
gymnázium, mají o tento obor středoškolské-
ho vzdělávání zájem, připravují se na přijímací  
zkoušky a velkou oporou jsou jim také učitelé 
základních škol, kteří je k „přijímačkám“ velmi 
dobře připravili.                   Markéta Haburová

Gymnázium – opět 
čtyřleté i šestileté

Tenisové mládí na 
hlučínských kurtech
Ve dnech 20. – 21. července probíhal na te-
nisových kurtech celorepublikový turnaj 
mladších žáků a žákyň. Počasí hráčům 
přálo, a protože to byly opravdu krásné 
letní dny, navštívila jsem po delší odmlce 
také já tento turnaj, co by již 74-letá di-
vačka. Pro mne to byl opravdový sportov-
ní zážitek i radost z toho, že náš čs. tenis 
má nadějné mladé hráče.

Za tímto nádherným sportovním zážitkem stojí 
ovšem velký kus práce všech organizátorů. Ne-
smím ale ani opomenout jméno trenérky Jany 
Ploticové, která vede mladé hráče k těmto pěk-
ným výsledkům. Dělá to z vlastního přesvědčení 
a dává do toho celé své srdce. Proto děkuji všem, 
kteří se na tomto turnaji podíleli a tím připravili 
pro mě, ale i spoustu ostatních diváků opravdový 
sportovní zážitek.                               letitá divačka
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Profesor Jaromír Volek, bývalý ředitel 
hlučínského gymnázia se dne 27. 7. 2013 
dožil v plné síle 90 let. Rádi bychom mu 
tímto za vedení města popřáli vše nejlepší 
a Hlučínské  noviny u této příležitosti zve-
řejňují otevřený dopis jeho studentů:

Vážený pane profesore,
Dovolujeme si Vám přáti k tak významnému dni 

– jakým je dosažení 90 let života – mnoho příjem-
ných chvil se svými blízkými, dovolujeme si Vám, 
jako Vaši bývalí studenti maturitního ročníku 
1953, poděkovat za Vaše nevšední úsilí dávat do 
našich hlav všechna moudra, poděkovat za to, že 
můžeme při každoročních setkáních je mít s Vámi.

Poděkovat Vám za to, že jste nám dal do našich 
samostatných životů výborný  základ, naučil nás 
vždy ctít počátky, vždy rozvíjet a dosahovat nové, 
dal jste nám to, že dnes i my, v pokročilejším věku, 
máme ono krásno vzpomínání na všechny ty stu-
dentské prožitky v našem gymnáziu - a co jich 
bylo!

Přejeme příjemné pohodové chvíle, měsíce, roky 
v dalším žití, ať co nejdéle se můžeme setkávat s 
našim třídním panem profesorem.

Krásné jubileum profesora Volka ZUŠ - VÝTVARNÝ OBOR

Zápisový týden pro školní rok 2013/14

Zámecká 4, t.č.: 552 309 142
zushlucinvo@volny.cz

pondělí 2. 9. - 10:00 – 13:00

úterý 3. 9. až pátek 6. 9.  - 14:00 – 17:00

V hezkém prostředí zámku (1. patro)
v dobře vybavených dílnách a ateliérech 
nabízíme dětem a žákům od 5 - 18 let 

možnost rozšířit si své dovednostia
poznatky o světě a o sobě

samém pomocí výtvarného jazyka.
(Tvoření z keramické hlíny, sádry, 
textilu, papíru, drátu; batikování,

grafika, animace, kresba,
malba, galerijní animace aj.)

VEČERNÍ VÝUKA KRESBY
(malby aj.) pro studenty středních škol. 
Výuka je určena jednak pro nezkušené,

jednak jako přípravné studium pro
školy s výtvarným zaměřením.

Vyučování proběhne vždy
v úterý od 18:00 - 20:15 hod.

V naší škole v Hlučíně – Darkovičkách se 
každoroční setkání s místními hasiči stalo 
již dávno tradicí.

O to víc nás vždy překvapí, když pro nás tito 
dobrovolníci připraví něco nového. V minulých 
letech to byl například cvičný poplach, ukázky 
poskytování první pomoci nebo nás provedli ce-
lou hasičskou zbrojnicí a ukázali veškerou hasič-
skou techniku.

Letos tomu nebylo jinak, všechny činnosti ale 
oblékli do nového kabátu. Děti jednotlivých tříd 
se postupně prostřídaly na pěti různých stanoviš-
tích a cenné na tom bylo mimo jiné to, že si děti 
vše, o čem hasiči povídali, mohly také prakticky 
vyzkoušet: telefonicky přivolávaly pomoc, vy-
zkoušely výstroj, nastupovaly do hasičských vozů 
a prohlédly si je zvenku i zevnitř, „hasily“ při zdo-
lávání překážkové dráhy, přenášely „raněné“…

Toto vše proběhlo jen týden před začátkem 
prázdnin a tak mohly děti před dvěma volnými 
měsíci odcházet vyzbrojeny užitečnými radami, 
které jistě pomohou zvýšit jejich bezpečnost a 
zvládnout případné krizové situace.

Děkujeme vám, milí hasiči, a věřte, že si velmi 
vážíme toho, že si na naše žáky uděláte vždy čas a 
dokonce jim obětujete vaše osobní volno.        (eb)

Poděkování  hasičům
z DarkovičekNa projekt Integrovaného hřiště - Dět-

ský ranč Hlučín za pomoci spolufinanco-
vání regionálního operačního programu 
(ROP) NUTS II Moravskoslezsko, oblast 
podpory 3.2-Subregionální centra, je nut-
no nahlížet z dvou hledisek.

Hledisko první, prioritní v realizaci projektu, je 
vybudování kvalitní a bezpečné hrací plochy s 
dlouholetou životností, která nahradí stávající ne-
vyhovující stav. Osamělost a smutek dětí v dět-
ském areálu Dětského ranče Hlučín není v žádném 
případě na místě. Vždyť smích, sebemenší pohyb 
a nenásilná činnost pomáhá léčit a je jednou s ne-
nahraditelných  metod rehabilitace v životě han-
dicapovaných dětí. Nemoci postižené děti, pokud 
nejsou pohromadě se svými vrstevníky nebo s dět-
mi ze stejného prostředí, jsou mimo dění. Nejsou 
účastny společného hraní, či jiné činnosti. Právě 
v tomto momentě není možno hovořit o integra-
ci zdravotně postižených do společnosti neposti-
žených. I kdyby si chtěly děti v přírodě společně 
hrát, není to technicky možné. Problém předsta-
vuje nerovný terén vadící pohybu. Hlavně hrací 
prvky nejsou přizpůsobené pro zdravotně postiže-
né. V areálu Dětského ranče Hlučín takovéto bez-
pečné místo pro všechny skupiny dětí schází.

Nové  hřiště bude především klást důraz na myš-
lenku, kdy bude určeno jednak pro děti zdravé, ale 
i zdravotně postižené, které bude vybaveno hrací-
mi prvky přímo pro handicapované návštěvníky. 
Prostřednictvím společného využití integrované-

ho dětského hřiště pak tímto nenásilným a přiro-
zeným způsobem posílíme a integrujeme všechny 
děti bez rozdílu na jedné hrací ploše. Poskytneme 
nové místo pro rodiny s dětmi, kde mohou smy-
sluplně a bezpečně využívat svůj volný čas, které 
dle našeho mínění není provozováno nikde v ČR. 
Hřiště bude umístěno v zadní klidové části areálu 
Dětského ranče u pastvin pro koně na celkové plo-
še bezmála 4 500 m2, což představuje dostatečnou 
plochu pro areál takovéto velikosti.

Druhým hlediskem je rozvoj areálu Dětského 
ranče Hlučín v poskytovaných službách pro ná-
vštěvníky s dětmi, mateřské školky, základní ško-
ly apod. Dle statistiky návštěvnosti za rok 2011 
prošlo branami celkem 30 276 návštěvníků. Z 
toho cca 75 % tvoří děti. V roce 2010 celkový po-
čet činil 28 369 osob. 

Tato úctyhodná čísla vypovídají o zájmu o toto 
zařízení a nutnosti dále pracovat ve smyslu mo-
dernizace a vylepšení stávajících zařízení a aktivit 
v tomto areálu. Díky případné realizaci projektu 
získáme silný argument pro oslovení mnoha zaří-
zení, která se zabývají prací s dětmi a využijí naše 
integrované hřiště. Občanské sdružení bude moci 
pořádat více akcí, zaměřené na volnočasové akti-
vity pro děti, kluby, kroužky, sdružení, organiza-
ce, ať už pro děti zdravé nebo postižené různým 
druhem handicapu.

Projekt je financován z ROP NUTS II Morav-
skoslezsko 2007 – 2013

Registrační číslo: 1.10/3.2.00/05.01254

Integrované hřiště - Dětský ranč Hlučín

S úctou Vaši studenti a studentky roků 1952 – 
1956

Eduard Bystroň, Ing. Dagmar Špinková -
Dvoroková, Emanuel Jarkuliš, Ing. Jaroslav
Klinsza, Josef Lazar, Ing. Břetislav Malyška,
Olga Lesňáková-Mušálková, Hildegarda
Buchtová-Rettková, MUDr. Jiří Říha, CSc.,
prof. Ing. Jaroslav Salga, CSc.,
Helga Vřeská-Schumberová,
Ing. Manfréd  Šumný, Ing. Adolf Vjačka
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Volejbalový oddíl při TJ Hlučín byl usta-
ven na podzim roku 1963. U jeho zrodu 
bylo 14 členů. Hlavní zásluhu na utvoře-
ní prvního družstva mužů měli Kinďura 
Josef, Slaný Rudolf a Kladziwa Bernard.

První soutěží v roce 1964 byl OP II. tř., kde ještě 
hrálo i družstvo vojáků VTJ Hlučín. Ke sloučení 
obou oddílů pod hlavičkou TJ Hlučín došlo v roce 
1966. Prvním oficiálním trenérem se stal Josef Ja-
náček – tělocvikář na učilišti v Hlučíně, od které 
měl oddíl propůjčeno volejbalové hřiště. V roce 
1967 oddíl přešel na hřiště gymnázia. Novým tre-
nérem se stal Josef Placek z Bobrovníků. Až do 
roku 1969 hrálo družstvo okresní přebor I. třídy.

Po náboru na hlučínských základních školách 
bylo v roce 1968 ustaveno první družstvo žáků v 
počtu 13-ti hráčů. Hrálo v okresním přeboru pod 
vedením trenéra Franty Košaře. Ještě ten rok se 
začalo s výstavbou vlastních volejbalových hřišť 
na městském stadionu, včetně vnitřní přestavby 
bývalých pokladen na šatny a sociální zařízení. 
Akce byla zdárně ukončena v roce 1969. V tom-
též roce vyhrálo družstvo mužů okresní přebor 
I.tř. a postoupilo do oblastního přeboru II.tř. Tak-
též družstvo žáků hrálo od roku 1970 v oblastním 
přeboru. Oddíl měl v té době již 38 členů. Velkou 
hlučínskou tradicí se stalo každoroční pořádání  
dětských maškarních plesů, které výlučně organi-
zovali členové volejbalového oddílu.

V roce 1971 bylo ustaveno první družstvo doros-
tenců pod vedením Franty Košaře. Družstvo žáků 
převzal Josef Placek, který byl zvolen i do funk-
ce předsedy oddílu. Další rok přichází do oddílu 5 
hráčů ze Sokola Bobrovníky a vzniká první druž-
stvo žaček v počtu 16-ti hráček, které hrálo v KP 
pod vedením trenéra Manfreda Porwola.

V roce 1972 začala rekonstrukce hřišť na stadio-
nu a po jejím dokončení v roce 1973 měl oddíl tři 
antuková hřiště. Začátkem podzimu se tak mohlo 
oslavit jak 10. výročí vzniku oddílu, tak i otevření 
rekonstruovaného areálu velkým turnajem. V roce 
1975 bylo ustaveno první družstvo dorostenek 
pod vedením trenéra Jana Maczurka v počtu 12-
ti hráček. Následující rok dosáhlo družstvo žáků 
vedeného trenérem Josefem Plackem významné-
ho úspěchu, když získalo titul „Přeborník severo-
moravského kraje ve volejbalu žáků“.

V roce 1978 se již nepodařilo sestavit dívčí druž-
stvo. Soutěžili tedy jen muži, dorost a žáci. Druž-
stvo mužů začal trénovat Petr Kolář, dorosten-
ce vedl Franta Košař a u žáků se střídali trenéři 
Lomp Ladislav, Buzek Václav a Štětka Eduard.

Na turnaji k 60. výročí vzniku volejbalu ČSR v 
roce 1981 v Opavě obsadilo naše družstvo mužů 
1. místo. Úspěšné bylo v roce 1982 družební se-
tkání s TJ BZVIL Ružomberok. V témže roce zís-
kal oddíl titul „Vzorný oddíl I.st. ČSTV“. Druhé 
– B družstvo mužů vzniklo v roce 1984 pod ve-
dením trenéra Jindřicha Machálka, který se stal i 
předsedou oddílu. V červnu 1984 byla dobudová-
na sportovní hala na stadionu, na jejíž výstavbě 
měli členové našeho oddílu nemalou zásluhu od-
pracováním stovek brigádnických hodin. Několi-
krát se členové oddílu zúčastnili celostátního tur-
naje v Dřevěnicích, kde v roce 1986 a v roce 1988 
obsadilo naše družstvo mužů v kategorii OP vždy 
3. místo.

Rok 1986 se stal pro oddíl rokem budovatel-
ským. Nejdříve byla zbourána stará budova šaten 
a následně postavena nová s klubovnou a novým 
sociálním zařízením. Přestavba trvala jeden rok. 
V roce 1988 byla navázána družba se sportovní 
školou v Rybniku výměnným pobytem družstva 
žáků. V roce 1991 bylo opět ustaveno družstvo 
žaček pod vedením trenérky Mirky Pešátové. Od 
roku 1993 byly do mistrovských soutěží zapojeny 
dorostenky pod vedením trenérů Michala Brody a 
Dušana Porwola. Vzniklo též „C“ družstvo mužů. 

Rok 1994 se stal rekordním tím, že v něm bylo 
zapojeno do okresních nebo oblastních soutě-
ží celkem 9 družstev oddílu. Kromě tří družstev 
mužů to byla dvě družstva dorostenců, dvě druž-
stva dorostenek a dvě družstva žaček. Přibyli i 
noví trenéři – Kulhavý Pavel, Baturný Aleš, Groh 
Petr a Dostálek Zdeněk.

Na přelomu června a července 1994 se uskuteč-
nil na pozvání DGI z Dánska zájezd 10-ti členů 
oddílu do dánského města Holstebro s následnou 
účastí na sportovní olympiádě Dánska ve Sved-
borg, kde naši muži zvítězili. V roce 1995 měl 
náš oddíl zatím rekordních 128 členů. Rok 1996 
se stal opět postupovým pro „A“ družstvo mužů 
do oblastního přeboru II.tř. pod vedením trenérů 
Zdeňka Dostálka a Mirka Skotáka i pro družstvo 
žen, které pod vedením trenéra Petra Groha po-
stoupilo z OS do OP bez jediné porážky v soutěži.

V oblastním přeboru hrálo družstvo mladších 
dorostenek. Družstvo dorostenců pod vedením 
trenéra Franty Košaře obsadilo v OP 1996, 1997 
i 1998 vždy 1. místo. V roce 1998 jsme byli opět 
pozváni DGI  z Dánska na jejich olympiádu, kte-
rá se konala v SILKEBORGU. Zájezdu se zúčast-
nilo 15 členů našeho oddílu. Tam jsme hráli tur-
naje v kategorii smíšených družstev a a v soutěži 
mužů, kde ve finále celé olympiády jsme zvítězi-
li nad družstvem z Litvy. V roce 1999 byli dánští 
přátelé z LEMU u nás.

V roce 1999 byl ustaven nový výbor oddílu a 
předsedou byl zvolen Vladimír Kotek. Novými 
trenéry se stali Kotišová Veronika, Barabáš Petr, 
Kundrát Milan a Kotek Vladimír.

V roce 2001 bylo po delší pauze ustaveno jak 
družstvo žáků pod vedením trenérů Vladimíra 
Kotka a Milana Kundráta, tak i družstvo žaček 
pod vedením trenérek Veroniky Kotišové, Hany 
Volkové a později Gabriely Palmové. V roce 2002 
se podařilo našemu „A“ družstvu mužů postoupit 
z KP II.tř. do KP I.tř. Za toto umístění bylo druž-
stvo mužů vyhodnoceno jako nejlepší sportovní 
kolektiv města Hlučína za rok 2002. 

V roce 2003 byl zvolen nový výbor oddílu s 
předsedou Vladimírem Kotkem. Družstvo junio-
rek se zúčastnilo mezinárodního turnaje ve Vsetí-
ně, kde obsadilo 6. místo z 10-ti družstev. Od roku 
2003 se již nepodařilo ustavit družstvo žáků a to 
ani po opakovaných náborech.

V roce 2004 bylo přestavěno jedno antukové hři-
ště na beach kurt a uskutečnil se 1. ročník turnaje 
mužů „Hlučínská smeč“ za účasti 8-mi družstev z 
kraje. V srpnu roku 2006 byla uzavřena dohoda s 
oddílem volejbalu TJ MSA Dolní Benešov, kdy za 
naše družstvo mužů v KP I.tř. startovali z D.Bene-
šova hráči Balarin Jiří, Hladiš Filip, Měkýš Ond-
řej, Mika Martin a Štefek Martin.

Volejbalový oddíl TJ Hlučín slaví padesátku! Ve dnech 25. 6.- 3. 7. 2006 se uskutečnil na po-
zvání DGI z Dánska poslední zájezd do dánské-
ho Haderslevu. Turnaje se odehrály na pískových 
kurtech a obě naše družstva vybojovala ve své ka-
tegorii 1. místa. V roce 2006 bylo opět ustaveno 
družstvo juniorek pod vedením trenéra Vladimí-
ra Kotka.

Rok 2007 byl úspěšným rokem především pro 
„A“ družstvo mužů. V KP I.tř. obsadilo 1.místo 
a postoupilo tak do kvalifikace o 2. ligu. Trené-
rem druholigového družstva se stal Václav Mosler 
z Dolního Benešova. V květnu jsme opět přivítali 
návštěvu z dánského DGI. Jak v roce 2006, tak i v 
roce 2007 získalo titul „Okresní přeborník“ druž-
stvo žaček pod vedením trenéra Franty Košaře. V 
létech 2007 až 2010 neměl náš oddíl v soutěžích 
ani juniorky a ani ženy. 

V roce 2008 bylo v anketě o nejlepší sportovní 
kolektiv v Hlučíně za rok 2007 oceněno 1. místem 
družstvo mužů a 2. místem žačky. Na VS oddílu 
byl zvolen nový výbor i nový předseda, kterým se 
stal David Karčmař. V červnu 2008 byl přebudo-
ván beach kurt, který byl oddrenážován a osazen 
novým kvalitním pískem. Družstvo mužů, jako 
nováček 2. ligy, obsadilo v sezóně 2007-8 5. mís-
to z 10-ti družstev. V březnu 2009 byl na slavnost-
ním vyhodnocení reprezentantů města Hlučína za 
rok 2008 oceněn jako osobnost roku Franta Košař, 
trenér, rozhodčí a funkcionář TJ.

V srpnu 2009 se zúčastnily hráčky družstev ža-
ček a juniorek soustředění v německém volejba-
lovém centru Netschkau, které se pravidelně opa-
kuje dodnes. Do KP postoupilo družstvo juniorek, 
které vedl trenér Milan Kundrát. V soutěžním roč-
níku 2008-9 se uskutečnil zatím jediný OP smíše-
ných družstev, kterého se zúčastnilo i naše druž-
stvo pod vedením trenéra Vladimíra Kotka. Po 
dvou soutěžních sezónách se trenérem druholigo-
vého družstva mužů stal Miroslav Kvapil, býva-
lý reprezentant ČR. Následující rok bylo ustaveno 
družstvo žen a pod vedením trenéra Karla Domb-
ka hrálo krajský přebor II.tř. Družstvo žaček obsa-
dilo 1. místo v okresním přeboru.

Rok 2011 byl rokem 90. výročí českého volejba-
lu. K tomuto výročí byli oceněni z našeho oddí-
lu trenéři Karel Dombek a Franta Košař. V témže 
roce bylo ustaveno družstvo juniorů pod vedením 
trenéra Martina Miky. Družstvo žaček převzaly 
trenérky Veronika Zoubková a Pavla Postulková, 
družstva žen se ujal trenér Martin Večeřa.

V roce 2012 se stalo „Okresním přeborníkem“ 
družstvo juniorek, vedeného trenérem Karlem 
Dombekem a to bez jediné porážky v celé soutěži. 
Do KP bylo přihlášeno družstvo juniorů.

Soutěžní sezóna 2012-13 byla úspěšná  pro druž-
stvo mužů, které v 2. lize obsadilo 3. místo z 10-ti 
družstev. Je to zatím nejlepší umístění z dosavad-
ních 6-ti ročníků ve 2.lize. 

V březnu 2013 při vyhlášení ankety o nejlepší 
sportovní kolektiv města Hlučína bylo oceněno 
družstvo juniorek 3. místem.

V období 50-ti let získala družstva našeho oddí-
lu 2x titul „Přeborník moravskoslezského kraje“ 
a celkem 20x titul „Okresní přeborník“ v různých 
kategoriích. K 1.1.2013 měl oddíl celkem 97 členů 
a 6 soutěžních družstev.

Podrobnější historie oddílu je zachycena doku-
mentačně v kronice oddílu, která má již 8 knih.

František Kosař
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Město Hlučín, člen Národní  sítě Zdravých měst,  se i letošní rok, tak 
jako v minulých letech, přihlásilo k již tradiční celoevropské akci 
Evropský týden mobility a Evropský den bez aut. V zemích Evropské 
unie probíhá tato akce již od roku 1998 a Česká republika se do této 
kampaně zapojuje od roku 2002.

Evropský  den bez aut, je dnem zaměřeným na ochranu životního prostře-
dí. Je pevně stanoven na 22. září. Letos tento den připadne na neděli a akce 
k Evropskému týdnu mobility budou probíhat již od pondělí 16.9. Města si 
sama mohou zvolit v týdnu mezi 16. a 22.9. konkrétní den, kdy uzavřou část 
města pro dopravu. V Hlučíně to bude ve čtvrtek 19.9. od 7 do 13 hod. a uza-
vřeno pro dopravu bude Mírové náměstí.

Hlavním mottem letošního Evropského týdne mobility jsou myšlenky: 
„Čistý vzduch – je to na nás“. Tématem je  jako každoročně doprava, její 
emise,  hlučnost, bezpečnost a dopady na zdraví obyvatel či životní prostředí. 
Cílem  kampaně je upozornit občany na všechny aspekty, které je v souvis-
losti s dopravou nutné řešit. Chceme touto akcí podpořit zájem o alternativní 
dopravu k automobilové dopravě a to zejména cyklodopravu, pěší dopravu  i 
MHD. Proto se v tomto týdnu budou v celé Evropě konat  besedy, přednášky, 
výstavy, pěší či cyklistické akce a spousta dalších aktivit. 

Město Hlučín ve spolupráci s Kulturním centrem Hlučín, základními škola-
mi, mateřskými školami, policií ČR, městskou policií a dalšími organizace-
mi připravilo následující akce:

19.9. v rámci Evropského dne bez aut (čtvrtek)

n od 7:00 do 12:00 hodin uzavření Mírového náměstí a části komunikace u 
Kulturního domu pro automobilovou dopravu

n od 8:00 hodin soutěž v jízdě zručnosti a dopravních znalostech pro žáky 
základních škol na Mírovém  náměstí

n od 9:30 hodin malování na asfaltu na téma doprava u KD Hlučín pro žáky 
mateřských škol a nejen pro ně

Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2013 v Hlučíně

V rámci celého Evropského týdne mobility:

15.9. (neděle) cyklojízda pro veřejnost  po cyklostezkách Hlučínska – start 
cyklistů v 10.00 hodin na Mírovém náměstí, cíl u Hlučínského jezera (pro 
všechny účastníky bude připraveno občerstvení a slosování o věcné ceny).

17.9. (úterý)  představení Dětský dopravní kabaret v kulturním domě pro 
žáky mateřských a základních škol

18.9. (středa)  dopravně bezpečnostní akce pro žáky základních škol ve 
spolupráci s Policií ČR

5.10. (sobota) Hlučínsko – vřesinská šlápota - dálkový pochod mezi Hlučí-
nem a Vřesinou

Srdečně  vás na všechny akce zveme.
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Evropská unie dál zpřísňuje směrni-
ce upravující podmínky životního cyklu 
elektrických spotřebičů. Na některé změ-
ny je Česká republika už dnes připrave-
na, jiné představují výzvu do budoucna 
pro nás pro všechny.

První směrnice výrazněji než dosud omezuje 
používání nebezpečných látek v elektrických a 
elektronických zařízeních (EEZ) s cílem přispět 
k ochraně lidského zdraví a životního prostředí 
včetně využití a zneškodnění odpadních EEZ způ-
soby šetrnými k životnímu prostředí.

Druhá - O odpadních elektrických a elektronic-
kých zařízeních - se do české legislativy musí pro-
mítnout nejpozději do 14. února 2014. Mimo jiné 
nově stanoví kvóty pro množství zpětně odebra-
ného elektrozařízení. Jsou podstatně přísnější než 
dosud.

Během čtyř let musí členské  státy EU ročně zvý-
šit množství vysbíraných spotřebičů na 40 - 45 % 
průměrné hmotnosti výrobků uvedených na ná-
rodní trh tři roky zpětně.

Od roku 2019 pak musí postupně všechny člen-
ské státy EU ročně vysbírat 65 % průměrné hmot-
nosti spotřebičů uvedených na trh v předchozích 
třech letech, anebo zrecyklovat 85 % hmotnosti 
z celkové produkce elektroodpadu. Stát také od-
povídá za splnění této povinnosti. Směrnice totiž 
umožňuje vypočítat toto množství dvěma odlišný-
mi způsoby a zatím není jasné, ke kterému z nich 
se přikloní naši zákonodárci.

Množství, které odevzdají Češi dnes, ale od-
povídá jen zhruba 30 až 40 procentům množství 
vypočítaného podle jedné nebo druhé metodiky. 
Minimálním požadavkem EU jsou prozatím čty-
ři kilogramy vytříděného elektroodpadu na oby-
vatele a rok.

Obchodníci s elektrem, jejichž prodejní plocha 
přesáhne 400 m2, budou muset zdarma odebírat 
malé vysloužilé spotřebiče, aniž by zpětný odběr 
vázali na nákup nového zařízení.

ELEKTROWIN a jeho smluvní partneři z řad 
prodejců mají v tomto směru náskok. I menší 
prodejny mají možnost vybavit se sběrnými koši 
ELEKTROWINu, jejichž obsah se díky kolektiv-
nímu systému dostane, pro spotřebitele zdarma, 
ke zpracovatelům.   

Směrnice EU o vysloužilých elektrospotřebičích přinesou změny i k nám

V evropských domácnostech slouží podle sta-
tistik dohromady celkem 633,8 milionu velkých 
spotřebičů, jako jsou pračky a ledničky. Zhruba 
188 milionů z nich je starších 10 let.

To na jedné straně znamená vysoké nároky na je-
jich budoucí ekologickou recyklaci, na druhé stra-
ně to představuje skvělou příležitost, jak nahradit 
omezené surovinové zdroje. Těch totiž v Evropě 
stále ubývá a podle odborníků je budou země, kte-
ré jimi stále disponují, čím dál přísněji chránit.

Při výrobě nových spotřebičů se například vy-
užívají kovy získávané ze vzácných zemin jako 
je dysprosium, terbium, thulium, lutetium nebo 
yttrium, i když technologie se vyvíjejí a použité 
materiály se mohou v budoucnu nahradit.

Těžba vzácných prvků je rychle rostoucím od-
větvím, které v současné době závisí z velké čás-
ti na Číně. Tato země disponuje více než čtyřice-
ti procenty všech zásob vyskytujících se na naší 
planetě. Nabídka je už nyní nižší než poptávka. 
Během několika posledních let se kvóta čínského 
vývozu stále snižovala a časem lze očekávat na-
prostý zákaz vývozu přinejmenším u části těch-
to surovin.

Surovinová strategie EU je proto založena na 
třech pilířích: zajištění rovných podmínek v pří-
stupu ke zdrojům ve třetích zemích, podpoře udr-
žitelných dodávek z evropských zdrojů a zvýšení 
účinnosti využití zdrojů, včetně recyklace.

Recyklace je totiž v mnoha případech mnohem 
bohatším zdrojem surovin než primární těžba. Za-
tímco z tuny rudy se dá získat zhruba pět gramů 
zlata, z tuny vysloužilých elektrospotřebičů, které 
zlato obsahují, je ho 200 gramů.

Od poloviny letošního července je v plat-
nosti novela vyhlášky o ochraně dřevin a 
povolování jejich kácení (č. 189/2013 Sb.).  
To, co bude asi občany nejvíce zajímat, je 
skutečnost, že většinu stromů na zahradě 
bez ohledu na jejich velikost si mohou po-
kácet bez úředního povolení.

Ještě než začnete kácet se ale ujistěte, že splňu-
jete základní podmínky. Za zahradu je totiž po-
važován pouze veřejnosti nepřístupný, stavebně 
oplocený pozemek u bytových a rodinných domů 
v zastavěném území obce. Za zahradu tak z po-
hledu zákona nelze považovat pozemek v zahrád-
kářské osadě nebo zahradu ohraničenou pouze ži-
vým plotem.

Kácet nemůžete také v případě, že strom je sou-

částí významného krajinného prvku či stromořadí 
nebo se jedná o památný strom.

„V posledních letech žádá ve městě o povole-
ní pokácet strom každoročně okolo 40 žadatelů. 
U zhruba poloviny z nich by už podle novely vy-
hlášky nebylo třeba úředního povolení,“ říká Soňa 
Prášková, vedoucí odboru životního prostředí a 
komunálních služeb radnice.

V žádostech o pokácení stromů se objevují lípy, 
smrky, břízy, borovice, jede, topoly, ale i vzrost-
lé ovocné stromy. Důvody pro kácení jsou různé.  
Převládají zdravotní důvody, kdy je strom napa-
dený hnilobou, výrazně proschlý nebo jinak po-
škozený. 

Častým uváděným důvodem je i stínění, proto-
že strom byl vysazen na nevhodném stanovišti a 

Nová pravidla kácení stromů na zahradách v průběhu let začíná vadit. Běžné stínění, pokud 
strom roste v dostatečné vzdálenosti od nemovi-
tosti, však není vždy dostatečným důvodem pro 
kácení. Rovněž tak padající listí rozhodně důvo-
dem pro pokácení stromu není. Nutno říci, že ve 
většině odůvodněných případů bylo žádostem vy-
hověno.

Přestože vám už do pokácení stromu nemůže ni-
kdo mluvit, bylo by vhodné brát ohled na přírodu 
a její zákonitosti. „Stromy by se měly kácet v době 
vegetačního klidu, tedy od října do března. Je to 
výhodnější, protože jsou bez listí a máte jistotu, že 
na stromě nezničíte hnízda ptáků,“ říká Soňa Práš-
ková a dodává: “Pevně věřím, že novela vyhlášky 
nepovede k nějakému hromadnějšímu kácení stro-
mů na zahradách. To by byla velká škoda, stromy 
jsou přirozenou součástí přírody a měli bychom je 
spíše chránit.“                                                       (mp)
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Sběrný box na použité inkoustové  cartrige a laserové tonery 
do tiskáren je umístěný na MěÚ Hlučín.

Použité cartrige a tonery v žádném případě nepatří do komunálního od-
padu. Město Hlučín má od konce června na tato zařízení instalovaný 
sběrný box v přízemí budovy C (před podatelnou). Box je určený pro ši-
rokou veřejnost. Do boxu je možné vhazovat originální i repasované ca-
trige a tonery. Naplněné sběrné boxy budou  přepraveny k recyklaci. Vy-
užijte  možnost ekologické likvidace tohoto druhu odpadu!

Dotiskla vám tiskárna?
Víme, co s prázdnou náplní

Město Hlučín, jako člen Národní sítě 
zdravých měst, uspořádalo počátkem 
dubna 2013 v kulturním domě „Veřejné 
fórum k projektu Zdravé město“. Toho-
to setkání s občany se zúčastnili zástupci 
Národní sítě zdravých měst, vedení měs-
ta, zástupci jednotlivých odborů a orga-
nizací města.

Na veřejném fóru přítomní občané navrhli a 
odhlasovali deset největších problémů, které je 
ve městě v současné době tíží. 

Aby byly navržené problémy opravdu vypoví-
dající, bylo nutné je ještě ověřit formou ankety 
u většího počtu občanů. Té se zúčastnilo celkem 
557 občanů a po celkovém sečtení hlasů z fóra 
a dotazníků (každý občan mohl označit dva pro-
blémy), se stanovilo níže uvedené pořadí pro-
blémů.

Další problémy, které občané v anketě uvedli, 
byly omezení placených parkovišť u bytových 
domů, řešení čistoty ve městě (psí exkrementy), 
vybudování kruhového objezdu u autobusového 
nádraží a prodloužení autobusové linky č.56 do 
Darkoviček. Tyto problémy však získaly pouze 
velmi malý počet hlasů.

Ověřenými problémy se budou zabývat před-
stavitelé města Hlučína  na zářijovém zasedání 
zastupitelstva a jejich řešení zařadí do strategic-
kého plánu nebo akčního plánu města.    

(mp) 

Výsledky ankety největších problémů navržených veřejným fórem jako TOP problémy města

pořadí problém města počet hlasů
1. Řešit bezpečnost v městských parcích (výskyt nepřizpůsobivých

občanů, uživatelů drog atd.)
252

2. Nutnost řešení obchvatu města 211
3. Řešit problematický výjezd z lokality Rovniny na silnici I/56 138
4. Řešit cyklodopravu ve městě 114
5. Problematika lokálních topenišť - zvýšit osvětu a kontrolu 98
6. Vybudovat chodník (cyklostezku) mezi Hlučínem a hřbitovem Březiny 77
7. Řešit absenci sociálního bydlení ve městě 59
8. Vybudovat chodník (cyklostezku) mezi Bobrovníky 

a hřbitovem Březiny
30

9. Řešit absenci alternativního školství ve městě (Montessori) 20
10. Zajistit zlevněné vstupné pro seniory na sportovní a kulturní aktivity 18

Město Hlučín vyhlásilo v prosinci 2012 v rámci projektu Hlučín zdravé město již 
5. ročník fotografické soutěže u příležitosti Dne stromů. Den stromů se každoročně 
slaví 20. října. Soutěží chceme dát šanci všem nadšeným amatérským fotografům.

Pravidla soutěže
Název: STROMY V HLUČÍNĚ A OKOLÍ 
Vyhlašovatel - pořadatel: Město Hlučín  
Koordinátor soutěže: KC Hlučín   
Zodpovědný vedoucí: RNDr. Soňa Prášková 
Technická spolupráce: Core Trade s.r.o. - M. Jačanin 
Platnost soutěže: od 1.12.2012 do 10.10.2013

Může se zapojit každý fotograf (amatér, profesionál) bez rozdílu věku, pohlaví, 
národnosti a vyznání. Registrací na www.kc-hlucin.cz potvrzuje, že souhlasí s 
pravidly a že jím zaslané fotografie pořídil osobně. Všechny fotografie budou 
k shlédnutí na www stránkách Kulturního centra Hlučín.

Do soutěže lze zasílat  pouze fotografie s tématikou stromů. Jedna strana fotografie 
musí být větší nebo rovno velikosti 1500 px. Fotit stromy můžete od data vyhlášení 
soutěže do 10. října 2013. Každý může zaslat maximálně 15 fotografií, pouze v sou-
boru JPG, a to až v měsíci říjnu 2013 (do 10.10.2013). Fotografie může obsahovat 
copyright z důvodu určení autora. Fotografie by měla mít aspoň krátký popis, nebo 
svůj název podle zvážení autora. Fotograf musí mít plně a správně vypsaný účet – 
kontaktní adresu, pro případné oslovení. 
Zvláštní cena bude udělena v kategorii „Strom v ročním období“ (jde o zachycení 
stejného stromu foceného z jednoho místa  v průběhu všech ročních období). Z fo-
tografií v této kategorii bude  vytvořena filmová animace přeměny stromu. 
Pořadatelé si vyhrazují právo použít zaslané snímky do soutěž k bezplatné prezen-
taci v rámci připravované výstavy ke Dni stromů. Všichni autoři zaslaných snímků 
obdrží  pamětní grafický list a 3 nejúspěšnější obdrží věcné ceny. V případě mož-
nosti využití fotografií vyloženě ke komerčnímu účelu bude toto možné pouze za 
písemného souhlasu autora.
Podmínky soutěže  a jakékoliv dotazy vám blíže vysvětlí: RNDr. Soňa Prášková,
odbor životního prostředí, nebo Mgr. Zdeněk Kačor, Kulturní centrum Hlučín 

Město Hučín ve spolupráci s KC Hlučín pořádá fotosoutěž

STROMy V HlUčíNě A OKOlí
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V rámci Evropského týdne mobility se můžete svézt i zvláštním historickým vlakem 21.9.2013 před jedenáctou hodinou dopolední.
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Místo kytičky
n Hledáme spolehlivou a poctivou paní, 

nekuřačku, na pravidelnou výpomoc v do-
mácnosti (úklid, žehlení, cca 1x týdne) 3 
km od Hlučína. Pouze SMS na 731444808. 

n Hledám dlouhodobý pronájem nebo kou-
pím pozemek v Hlučíně do 300 m2. Tel.: 
777 204 705.

n Pronajmu garáž na OKD. T: 604 470 959.
n Nabídka investor - kupec. Prodám sta-

vební pozemek na RD, obec Oldřišov, okr. 
Opava – 7 km od města. Výměra 9.000 m2, 
sítě na hranici pozemku, v místě veškeré 
služby, škola. Tel. 776 308 216.

n Pronajmu byt v Hlučíně. Tel.: 777010444.
n Pronajmu byt 1+1 na Rovninách. Tel.: 

737 461 195.
n Prodám byt 2+1 Hlučín-OKD v osobním 

vlastnictví. Kontakt: 604 908 790.
n Kadeřnice s 25letou praxí hl. místo nebo 

prostory na 2-3 dny týdně. Tel.: 734 601 
513 po 18. hodině.

n Koupím jednoduchý urnový hrob u kos-
tela sv. Markéty. Tel: 737 717 963.

Soukromá řádková inzerce

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem příbuz-
ným a známým za projevenou soustrast, květinové 
dary a účast při posledním rozloučení s paní Vlas-
tou Kučerovou. Poděkování patří také pohřební 
službě Breuer za vzorné zajištění všech záležitos-
tí související s uspořádaním pohřbu, zpěvačkám, 
paní Kubálkové, panu kaplanovi a všem ostatním, 
kteří se podíleli na pohřbu. Dále bych chtěla podě-
kovat personálu Domova U jezera za obětavou pé-
či,kterou poskytovali paní Kučerové.

Za celou rodinu neteř  Jana

Srdečně děkuji všem příbuzným, přátelům, sou-
sedům a známým, kteří doprovodili mého milova-
ného manžela pana Valentina Kostku na poslední 
cestě. Zároveň touto cestou děkuji všem za květi-
nové dary, panu kaplanovi za procítěná slova útě-
chy, hudebníkům pana Weisse a pohřební službě 
za vstřícnost a zajištění celého pohřbu.

Za celou zarmoucenou rodinu
manželka Magdalena

Děkuji touto cestou celé rodině, sousedům, přá-
telům a známým za projevenou soustrast na vy-
provázení poslední cesty pana Borise Vasilova. 
Zvláště pak děkujeme MUDr. Dragimu Vrakelo-
vi, MuDr. Claudii Ondrušové a Charitě Hlučín za 
obětavou pomoc v léčbě a zmírnění bolesti mému 
manželovi. Velký dík patří pohřební  službě za 
perfektní služby a panu faráři za procítěný  ob-
řad a také květinářství za nádhernou květinovou 
výzdobu.

Za celou zarmoucenou rodinu manželka
Jiřina a dcery Renáta a Romana s rodinami

Přivítali jsme:
Samuel Kadlec *2013
Robin Plaček *2013
Monika Odziomeková *2013
Adéla Reinleinová *2013
Antonín Rösler *2013
Patrik Žejdl *2013
Eliška Blatná *2013
Malvína Burdziková *2013
Matyas Schlossarek *2013
Linda Čeganová *2013
Julie Suchánková *2013
Valérie Švecová *2013
Stella Gebauerová *2013
Tereza Gebauerová *2013

Jubilanti:
Anna Steinerová *1932
Elfrída Pavlíková *1928
Josef Kreibich *1928
Danuška Zátopková *1933

Zahrádkáři ZO Hlučín-město pořádají v sobotu 21. září zájezd do Bystřice p.Hostýnem. Navštívíme Zahrad-
nictví Horák (okrasné stromky a keře), zámek v Bystřici p.H. (vstupné 10,-) a poutní místo Hostýn. Odjezd 
v 7 hod od KD Hlučín, cena 250,-/280,- Kč. Přihlášky v prodejně Zahrádkář na Ostravské ul.  Zveme srdečně 
všechny zájemce na pěkný podzimní výlet!

Dům dětí a mládeže v Hlučíně
přijme spolehlivou lektorku pro ve-

dení zájmového kroužku
MODERNÍ TANEC

(hip hop, house, street dance,..)
pro děti.

V případě zájmu pište na email: 
kladivova@ddmhlucin.cz

od 2.9. Zahájení kurzovní činnosti v KD Kulturní dům
14.9 8:30 Turnaj k 50 výročí vzniku odd. volejbalu v TJ Hlučín Stadion
15.9. 10:00 Cyklojízda pro veřejnost Mírové náměstí
17.9. 8:30 Výstava výtvarných prací žáků k Evrop. týdnu mobility Kulturní dům
17. 9. 9:00 Dopravní kabaret – představení pro žáky MŠ a ZŠ Kulturní dům
19. 9. 9:30 Malování na asfaltu Kulturní dům
19.9. 17:00 Petr Mutina - Obrazy Červený kostel
21.9. 19:00 Zámecká noc strašidel Zámek a Mírové náměstí
21.9. - 22.9. Jachtařské závody Štěrkovna
25.9. 18:00 IZRAEL objektivem Lubomíra Bednárka Zámecký televizní klub
28.9. 15:00 Burčákobraní Nádvoří zámku
5.10. - 6.10. Jachtařské závody Štěrkovna
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Počítačový kurz pro seniory
Město Hlučín opětovně pořádá počítačové kurzy pro seniory z Hlučína. Prostor pro konání kurzů poskytla ZŠ Darkovičky. Kurz bude rozdělen na za-
čátečníky a mírně pokročilé. Na každý kurz je kapacita 14 seniorů. Typ si lze vybrat v přihlášce. Termín kurzů:

Začátečníci:  7. - 9.10. 2013 v době od 16:00-18:00  Mírně pokročilí:       10. - 11.10. 2013 v době od 15:30-18:30

..................................................................................................................................zde odstřihněte..................................................................................................................................
 

Přihláška na počítačový kurz pro seniory z Hlučína
 
Typ kurzu:       začátečníci/mírně                   pokročilí                    (hodící se zakroužkujte)
 
Datum přihlášení: ………………………………………

Jméno:    ……………………………………… Bydliště:  …………………………………………………………………………

Rok narození:  ………………………………………

Telefon:   ………………………………………  Podpis:   ………………………………………

Zaplacená částka 250,- Kč                                          
 

Podrobnější informace získáte na tel. č. 595 020 317, 725 053 622 nebo v kanceláři C 203 v budově MěÚ Hlučín. 
Kontaktní osoba Mgr. Danuše Vichánková, kde můžete přihlášky také odevzdat.
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50 let volejbalu
František Kosař shrnul půl-
stolení volejbalu v Hlučíně

hlučínskénoviny

POZVÁNKA

POZVÁNKA

Přestože se na letošní úrodě trochu podepsalo počasí, tak to nic 
neubralo na dožínkovém veselí, které proběhlo v polovině srpna 
v Darkovičkách.

Tradiční  dožínky se konaly v Darkovičkách už počtvrté od roku 2010, kdy 
místní nadšenci tradici dožínkových oslav obnovili. Slavnostní průvod vyra-
zil z ulice Kozmické směrem k místnímu fotbalovému hřišti a v průvodu ne-
mohla chybět slavnostně vyzdobená zemědělská technika.

Průvodu předcházela mše svatá v místní kapli a pokud se věřící pomodlili i 
za dobré počasí, tak byly jejich modlitby vyslyšeny. Celý den svítilo příjem-
né letní sluníčko a lepší počasí si snad pořadatelé ani nemohli přát.

Na hřišti převzal dožínkový věnec starosta města Pavol Kubuš a popřál 
všem přítomným dobrou zábavu. Na své si přišli děti i dospělí. Mohli si pro-
hlédnout vystavenou zemědělskou techniku, zasoutěžit v klasických hasič-
ských disciplínách, zahrát vodní fotbal nebo vyzkoušet nafukovací atrakce.

Hudba hrála k tanci a poslechu a v rámci programu vystoupily děti z taneč-
ního souboru The Bubbles. Kdo si rád dopřeje něco dobrého k snědku, tak 
si mohl vybrat z nepřeberného množství dobrot. Nechyběly mezi nimi za-

Dožínky v Darkovičkách

bijačkové speciality, steaky, játra, uzená žebra nebo hermelín. O tom, že se 
darkovičtí dovedou dobře pobavit, svědčí i to, že se mnozí z nich loučili až 
dlouho po půlnoci.                                    

 (mp)
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Zdravé město Hlučín
Pravidelná příloha vás
provede mj. týdnem mobility

Zastupitelstvo města Hlučína
Kulturní dům

19.9. od 16 hodin

Kdo z vás měl v posledních měsících cestu kolem 
kostela v centru, tak nemohl přehlédnout masiv-
ní lešení, které obepíná celou budovu. Důvodem 
je generální oprava střechy, která se plánovala už 
několik let. Naposledy se kostel dočkal větší in-
vestice v roce 2008, kdy byly za částku bezmála 
pět milionů korun rekonstruovány varhany.

Celou akci pod oficiálním názvem „Regenerace kostela 
sv. Jana Křtitele v Hlučíně“ provádí Římskokatolická far-
nost Hlučín. Kořeny projektu sahají do roku 2011, kdy far-
nost poprvé požádala o dotaci na opravu střechy. „Dotace 
byla schválena v roce 2012 a pak už se rozběhly přípravné 
práce. Museli jsme vypsat výběrové řízení, uzavřít smlou-
vy a vyřídit spoustu dalších věcí,“ přibližuje pozadí celé 
opravy farář P. Mgr. Martin Šmíd, který za farnost na prů-
běh prací dohlíží. V rámci prováděných oprav dojde k výměně poškozených 
částí krovu, celkové výměně střešní krytiny, okapů, klempířských prvků a 
celý kostel bude chránit i nový hromosvod.

Předtím, než se podíváte na samotnou střechu, musíte vystoupat po strmém 
dřevěném schodišti. Výstup však stojí za to, protože labyrint trámů, které 
tvoří samotnou střechu je úctihodný a hned tak někde jej neuvidíte. “Krátce 
po začátku opravy jsme zjistili, že se budou muset provést další vícepráce, se 
kterými původní projekt nepočítal. Trámy sice zespodu vypadaly dobře, ale 
po odstranění prken se ukázalo, jak moc jsou shnilé. Nepříjemné je také vy-
klízení sutě, kterou stavebníci při dřívějších opravách volně nasypali na kle-
nuté stropy, místo toho, aby je odnesli,“ říká Martin Šmíd. Suť se musí ruč-
ně naložit do kbelíků a potom složitě spouštět do kontejnerů připravených 
před kostelem.

Původní střecha je ze 17. století a má toho už hodně za sebou. Svědčí o tom 
i šrapnely, které řemeslníci nacházejí zaseknuté v trámech a které jsou po-
zůstatkem poslední války. Samotné trámy jsou v mnoha případech napade-

Kostel sv. Jana Křtitele se do zimy dočká nové střechy
ny plísněmi, hnilobou a dřevokazným hmyzem. V rámci 
oprav se vyměňují pouze napadené části.

Pracovníci firmy, která provádí opravy, už odstranili eter-
nitovou krytinu. Místo ní se na střechu položí přírodní bři-
dlice, která dodá kostelu důstojný vzhled.

Projekt počítal s cenou oprav přes devět milionů korun. 
V rámci výběrového řízení, které proběhlo počátkem roku, 
se ale podařilo vybrat firmu, která práce provede za ne-
celých 6 milionů. Z této částky je 85% hrazeno z dotace 
Evropské unie a zbylých 15% bude pokryto z prostředků 
farnosti. Město Hlučín přispělo na opravu tohoto význam-
ného historického objektu částkou 700 tisíc korun.

Zajímavostí jistě je, že oprava střechy je financována také 
z darů samotných věřících. „Jedna paní nám přispěla jed-
norázovou částkou 100 tisíc korun, ale ani další příspěvky 

nejsou zanedbatelné. Někteří věřící nám přispívají pravidelnými  částkami v 
řádech tisíců korun. Jsme ale vděčni za jakoukoliv pomoc. Odhaduji, že ce-
lou částku zaplatíme tak do pěti let,“ říká pan farář.

Nabízí se otázka, zda by nebylo dobré provést současně  i opravu na někte-
rých místech poničené fasády. Postavené lešení by totiž práci velmi ulehči-
lo. „Bohužel nejsme schopni z finančních důvodů opravit současně i fasádu. 
Snad se nám to podaří v následujících letech,“ zavírá své hodnocení celé re-
konstrukce pan farář.

Kostel je během prací pro věřící přístupný  a veškeré práce budou ukončeny 
do listopadu letošního roku.                                                                      (mp)

      [13] hlučínskénoviny

zájmový útvar + místo den + hodina od 1. října lektor

ANGLIČTINA hrou I. DDM ÚT 15:00-16:00 Bc. V. Novosadová

HRÁTKY S HUDBOU (774 231 330)  DDM ÚT,ČT bude upřesněno V. Stoklasová

KERAMICKÉ HRÁTKY  DDM PO 14:00-15:00 Bc. V. Novosadová

KERAMICKÝ KLUBÍK  DDM (rodiče s dětmi od 3 let) PA 11.10. 1. schůzka 16:30 Bc. V. Novosadová

Klub MAMINEK S DĚTMI DDM PO 9:00-12:00 Bc. E. Studená

POHYBOVÁ ŠKOLIČKA s tetou Editou DDM (od 3 do 5 let) ČT 15:00-16:00 Bc. E. Studená

ŠKOLIČKA I. DDM ÚT 8:30-10:00 Bc. E. Studená

ŠKOLIČKA II. DDM ST 8:30-10:00 Bc. E. Studená

VÝTVARNÉ TVOŘENÍČKO I. DDM ST 15:00-16:00 M. Nosiadková

VÝTVARNÉ TVOŘENÍČKO II. DDM ST 16:00-17:00 M.Nosiadková, Z.Pustelníková

TANEČKY A RYTMIKA DDM bude upřesněno Mgr. K.Gratzová

ANGLIČTINA II. DDM ST 15:00-16:00 Z. Pustelníková

FLORBAL ZŠ Hornická ČT 14:30-16:00 PaedDr. Mgr. P. Rýgl

HRA NA KYTARU I. DDM ÚT 15:00-16:00 M. Košáková

JUDO I. -začátečníci DDM PO 15:00-16:00 V. Mečár

KERAMIKA  DDM PO 16:30-18:00 Bc. V. Novosadová

LETECKÝ A LODNÍ MODELÁŘ DDM ÚT 15:30-17:30 T. Hurina

MODERNÍ TANEC bude upřesněno bude upřesněno

PIŠKOTEK (baletní a taneční průprava) bude upřesněno M. Rončková

POHYBOVÉ HRY ZŠ HORNICKÁ bude upřesněno B. Kladivová

POHYBOVÉ HRY ZŠ ROVNINY ( pro 2. až 5. třídu ) ÚT bude upřesněno B. Kladivová

RYBÁŘSKÝ DDM PO 15:00-17:00 T. Pater

RYTMIKA DDM bude upřesněno M. Rončková

STOLNÍ TENIS (začátečníci, pokročilí) DDM PO, ČT bude upřesněno Mgr. P. Vondráček

TAEKWON DO ZŠ HORNICKÁ ČT 16:00-17:30 PaedDr. Mgr. P. Rýgl

TVOŘIVÝ SVĚT I. DDM ČT 15:00-16:00 B. Kladivová

ŠACHY DDM ČT 16:00-17:00 Mgr. A. Hubáček

VÝTVARNÁ DÍLNA DDM ( kresba,malba keramika,grafika, textil, šperky,..) PO 15.00-16:30 Bc. V. Novosadová

VÝTVARNÉ ČINNOSTI I. ZŠ BOBROVNÍKY ( 1.- 2. třída) ST 13:30-14:30 B. Kladivová

VÝTVARNÉ ČINNOSTI II. ZŠ BOBROVNÍKY ( 3.- 5. třída) ST 14:30-16:00 B. Kladivová

VÝTVARNÝ ZŠ Hať ST 12:30-14:30 Mgr. E. Hřivňáková

HRA NA KYTARU II. mírně pokročilí DDM ÚT 16:00-17:00 M. Košáková

JACHTING pro každého, www.jachting-hlucin.cz bude upřesněno V. Škráčková (732414709)

JUDO  II. -pokročilí DDM PO, ST 15:00-17:30 V. Mečár

KARATE, KUNG - FU DDM PÁ 16:00-17:30 J. Nohejl

KERAMIKA  DDM PO 16:30-18:00 Bc. V. Novosadová

MODERNÍ TANEC DDM bude upřesněno bude upřesněno

SEBEOBRANA pro dívky a ženy DDM PA 17:30-19:00 J. Nohejl

STOLNÍ TENIS DDM PO, ČT bude upřesněno Mgr. P. Vondráček

TVOŘIVÝ SVĚT II. DDM ČT 16:15-17:45 B. Kladivová

VÝTVARNÁ DÍLNA DDM (kresba,malba keramika,grafika, textil, šperky,..) PO 15:00-16:30 Bc. V. Novosadová

AEROBIC pro dospělé bude upřesněno Mgr. K. Gratzová

ANGLIČTINA III. - začátečníci DDM PO 16:00-17:00 bude upřesněno

ANGLIČTINA IV. - mírně pokročilí DDM PO 18:00-19:00 bude upřesněno

ANGLIČTINA V. - pokročilí DDM PO 17:00-18:00 bude upřesněno

ANGLIČTINA VI. - konverzace DDM ÚT 16:30-17:30, 17:30-18:30 bude upřesněno

SEBEOBRANA pro dívky a ženy DDM PA 17:30-19:00 J. Nohejl

KARATE, KUNG - FU DDM PA 16:00-17:30 J. Nohejl

KERAMICKÝ  KLUBÍK  DDM (rodiče s dětmi od 3 let) PA 11.10. 1. schůzka,16:30 Bc. V. Novosadová

Klub PATCHWORK DDM PA 11.10. 1. schůzka, 17:00 P. Janková 

Klub DRÁTOVÁNÍ a jiné tvořivé netradiční techniky DDM PA 27.9. 1. schůzka B. Kladivová
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KROUŽKY DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE HLUČÍN              Zámecká 6, 748 01 Hlučín, tel: 595 041 156, info@ddmhlucin.cz
Podrobnější a aktuální informace o kroužcích, data pravidelných schůzek, fotografie atd. budou upřesňovány na webových stránkách www.ddmhlucin.cz od 2.9.2013



BOWlING
ve sportovní hale Hlučín

Od 1.10. v provozu
na základě objednávek

cena 150,- Kč/hod

Volejte 595 043 677 
nebo 595 043 690

SAUNA
PROVOZ OPěT ZAHÁJEN

Provozní doba Út – So 14 -22, Ne 14 – 20



Pronajmu byt

3+1 v Hlučíně 

na Rovninách. 

RK nevolat.

Tel : 732848764

Sportovní hala hlučín
tyršova 5a, hlučín, www.sra-hlucin.cz

Solárium  8,- Kč/min
od 1.10. na 

záKladě 
objednáveK

tel.: 595 043 677, 595 043 690

maSáže

Pronájem hlučínské
sportovní haly

(badminton, aerobik, cvičení, volejbal...)

pro volné termíny

Volejte 604 824 211, p. Foltýnek

Pronájem hlučínské
sportovní haly

(badminton, aerobik, cvičení, volejbal...)

pro volné termíny

Volejte 604 824 211, p. Foltýnek




