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Další parkovací místa
Nová parkovací místa
na sídlišti Rovniny. 

Školka na Dr. E. Beneše v novém kabátě

V průběhu listopadu bude ukončena výstavba 6 nových byto-
vých jednotek na ulici Opavské 50/23. Město tak získá další mož-
nost uspokojit poptávku po levném bydlení pro sociálně slabší 
občany. 

Výstavba nových bytů bude stát 3 364 000 Kč a stavba je dotována část-
kou 3 300 000 Kč z Ministerstva pro místní rozvoj. V půdní vestavbě domu 

vzniknou dva dvoupokojové a čtyři jednopokojové byty. Každý byt bude mít 
vlastní sociální zařízení.  Byty budou vytápět přímotopy a teplou vodu zajistí 
nájemníkům elektrické bojlery. Celková plocha nových bytů činí 220 m2. Za-
jímavosti je, že celá vestavba je vlastně dřevostavbou a vše je postaveno jen 
ze dřeva a sádrokartonu. Předpokládá se, že první noví nájemníci by se bytů 
mohli nastěhovat už od nového roku.                (mp)

Nové sociální byty na Opavské

Mateřská škola na ulici Dr. E. Beneše bude mít na zimu zatep-
lenou fasádu. V rámci stavebních úprav se obvodové zdivo ob-
ložilo tepelnou izolací, zateplila se část střechy a také podlaha 
půdy. V současné době ještě probíhají práce na zateplení mateř-
ské školy v Bobrovníkách a potom už budou kompletně zateple-
né všechny školky ve městě.

„Při plánování celkového vzhledu fasády jsme zvažovali několik variant, 
ale nakonec jsme se rozhodli pro zajímavé a netypické výtvarné řešení. Chtě-
li jsme docílit, aby vyjadřovalo a symbolizovalo budovu, ve které probíhá 
v radostné atmosféře předškolní vzdělávání dětí, ale snažili jsme se také o 
něco nového, nevšedního a neotřelého, co by zároveň oslovilo i širokou ve-
řejnost. Zvolili jsme moderní pojetí velkoplošné malby, která právě na bu-
dově mateřské školy, stojící na vyvýšeném místě a je vidět z dalekého okolí, 
má ideální možnost vyniknout. Barevné řešení odpovídá celkovému moder-
nímu pojetí malby. Volili jsme zářivé barvy, které jsou u dětí oblíbené a ko-
respondují také s okolním prostředím školní zahrady bohatým na nejrůznější 
druhy zeleně,“ říká zástupkyně ředitelky Radomíra Pelková a dodává: “My-
slím, že se nám záměr podařilo uskutečnit a s výsledkem jsme velmi spoko-
jeni. V současné době je dokončena největší malba na čelní stěně směřující k 
centru města. Po celkovém dokončení stavby vznikne ještě menší malba ve 
stejném výtvarném duchu u vstupu do mateřské školy. Chtěla bych velmi po-
děkovat hlavnímu iniciátorovi a realizátorovi výtvarného řešení fasády panu 
Mgr. Lukáši Krčkovi za jeho iniciativu a čas, který celé přípravě a realizaci 
malby věnoval.“

Náklady na zateplení činily zhruba 1,1 milionů korun a projekt byl spolufi-
nancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního 

prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 90% 
způsobilých výdajů.

(mp)

I tanky pomáhají
Hlučínský záchranný sbor
zasahuje po celé republice.

Rozsvícení Vánočního stromu 
30.11.2014 od 16:00 hodin

na Mírovém náměstí v Hlučíně

POZVÁNKA

POZVÁNKA
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Obecní volby rozhodly o složení městské-
ho zastupitelstva na další čtyři roky. Ob-
čané si vybírali z celkem devíti volebních 
stran. Zástupci sedmi z nich usednou v 
novém zastupitelstvu a pouze dvě (ODS a 
TOP 09) nezískaly žádný mandát.

Celkem bylo ve městě a jeho městských částech 
registrováno 11 568 voličů. Volební účast dosáhla 
pouhých 39,04%, což je pod celostátním průmě-
rem (44,46%). Největší volební účast byla tradič-
ně v městských částech Darkovičky (54%) a Bob-
rovníky (46%).

Celkem kandidovalo 189 kandidátů. Jejich prů-
měrný věk byl 47 let a nejvíce kandidátů bylo ve 
věkové kategorii 60 let a výše. Počet kandidují-
cích mužů (135) výrazně převyšoval počet žen 
(54). Nejstarší kandidát byl za ODS (76 let) a nej-
mladší kandidáti ve věku 21 let byli ve třech stra-
nách (ODS, TOP O9, NÁŠ HLUČÍN).

A jak dopadly volby v jednotlivých částech měs-
ta? V centru a jeho okolí zvítězili Občané pro Hlu-
čín před ANO 2011 a ČSSD. Na Rovninách s vel-
kým náskokem zvítězili Občané pro Hlučín před 
ČSSD a ANO 2011. V Bobrovníkách už rozdíly 
mezi jednotlivými volebními stranami nebyly tak 
velké, ale přesto i v této městské části vyhráli Ob-
čané pro Hlučín, následováni ANO 2011 a KDU 
ČSL. Darkovičky byly jednoznačnou doménou 
kandidátů SNK ED, kteří zde zvítězili o více jak 
šest tisíc hlasů před ČSSD a ANO 2011. Na OKD 

byly síly výjimečně vyrovnané a o prvenství se 
podělilo ANO 2011 s ČSSD, těsně následované 
Občany pro Hlučín.

Celkový počet mandátů volebních stran ve 21 
členném zastupitelstvu činí:
n Občané pro Hlučín -  5 mandátů
n ANO 2011 -  4 mandáty
n Česká strana sociálně demokratická - 4 man-

dáty
n SNK Evropští demokraté - 3 mandáty
n Křesťanská a demokratická unie - Českosloven-

ská strana lidová - 2 mandáty
n NÁŠ HLUČÍN - 2 mandáty
n Komunistická strana Čech a Moravy - 1 mandát

Zastupiteli pro volební období 2014 – 2018 se 
tak stali:
n Mgr. Pavel Paschek / Občané pro Hlučín
n Ing. Rudolf Gogolín / Občané pro Hlučín
n Mgr. Pavel Lindovský / Občané pro Hlučín
n Mgr. Miroslav Skoták / Občané pro Hlučín
n JUDr. Magdaléna Plačková / Občané pro Hlu-

čín
n Ing. Petr Adamec / KDU-ČSL 
n Tomáš Hájovský / KDU-ČSL
n Ing. Alfons Laňka / SNK Evropští demokraté
n Jiřina Fichnová / SNK Evropští demokraté
n Jiří Stařinský / SNK Evropští demokraté
n Blanka Kotrlová / ANO 2011

n Mgr. Lenka Breitkopfová / ANO 2011
n Martin Obdržálek / ANO 2011
n Pavel Řeha / ANO 2011
n František Košař / KSČM
n Ing. Pavol Kubuš / ČSSD
n Mgr. Jana Polachová / ČSSD
n Jiří Sedláček / ČSSD
n Mgr. Naďa Hladišová / ČSSD
n Ing. Bernard Ostárek / NÁŠ HLUČÍN
n Bc. Petr Breitkopf  / NÁŠ HLUČÍN

Nejmladším členem zastupitelstva se stal Mar-
tin Obdržálek (39) a naopak nejstarším František 
Košař (70). Zastupitelstvo má devět nových členů 
a dvanáct zastupitelů svůj mandát z minulého vo-
lebního období obhájilo. Největší absolutní počet 
hlasů (1164) získal druhý muž na kandidátce Ob-
čanů pro Hlučín Mgr. Pavel Paschek. Také další 
dva zastupitelé s největším počtem hlasů jsou z 
Občanů pro Hlučín (Ing. Rudolf Gogolín -1153 a 
Mgr. Pavel Lindovský - 1111). 

Zajímavostí je určitě postup zastupitele Františ-
ka Košaře z jedenáctého místa kandidátky, který 
byl zvolen jako jediný zastupitel za KSČM. Ještě 
k většímu posunu došlo na kandidátce KDU-ČSL, 
kde se do zastupitelstva dostal až z dvacátého mís-
ta Tomáš Hájovský.

Nové zastupitelstvo se sejde na svém prvním za-
sedání v listopadu a zvolí ze svého středu starostu, 
místostarostu a radu města..  

(mp)

Volby do městského zastupitelstva jsou za námi

Vzhledem k tomu, že v Hlučíně nejsou po-
zemní komunikace dosti široké k tomu, 
aby na těchto komunikacích mohla moto-
rová vozidla parkovat bez problémů (šíře 
komunikací se pohybuje max. do 6,60 me-
tru) žádáme proto řidiče, aby svá vozidla 
nechávali zaparkovaná buď na parkoviš-
tích či si je dávali do garáží či na své po-
zemky. 

Navíc upozorňujeme, že platí ust. § 25 odst. 3 zá-
kona číslo 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích, ve kterém se uvádí, že „Při stání 
musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký 
nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení 
musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký 
nejméně 3 m pro oba směry jízdy“. Z toho jedno-
značně vyplývá, že se zakazuje stát na obousměr-
né pozemní komunikaci, pokud nezůstane volná 
vozovka alespoň 6 metrů široká (jeden jízdní pruh 
o šířce nejméně 3 metry pro každý směr jízdy). 
Při zastavení na obousměrné pozemní komunikaci 
a zastavení a stání na pozemní komunikaci s jed-
nosměrným provozem musí zůstat volná vozovka 
alespoň 3 metry široká (jeden jízdní pruh).

Pokud však necháváte svá vozidla zaparkovaná 
na pozemních komunikacích, vystavujete se jed-
nak postihu ze strany policie (může být uložená 
pokuta až do výše 2000,- Kč) a navíc ztěžujete 
průjezd vozidlům IZS (hasiči, záchranka, policie) 
a také vozidlům Marius Pedersen, svážející do-
movní odpad. Navíc v zimním období brání takto 
zaparkovaná či odstavená vozidla řádnému odklí-
zení sněhu.                                                       (lo)

Městská policie upozorňuje

Město Hlučín získalo v letošním roce do-
taci z Operačního programu Životní pro-
středí, oblast podpory 4.1. Zkvalitňování 
nakládání s odpady na nákup 1858 speci-
álních 240 l nádob na separaci bioodpadů.

Darkovičky byly první městskou částí, kde již od 
roku 2013 probíhá pilotní projekt separace biood-
padů. Díky získané dotaci je možné od roku 2015 
rozšířit separaci i pro zástavbu rodinných domků 
v Hlučíně a v Bobrovníkách.

Na jeden rodinný dům bude vždy vydávána jed-
na hnědá nádoba na bioodpad o objemu 240 litrů. 
Do této nádoby budou občané ukládat  především 
trávu, listí, drobné větve a rostlinné odpady z do-
mácnosti. V době od dubna do listopadu pak bu-
dou tyto nádoby  v pravidelných 14-ti denních in-
tervalech vyváženy. Aby se celý systém likvidace 
komunálních odpadů výrazně neprodražil, bude v 
době od 1. května do 31. října probíhat svoz všech 
popelnic na směsný tuhý komunální odpad pou-
ze jednou za 14 dnů. Tento systém již dva roky 
bez problémů funguje v Darkovičkách a omeze-
ný svoz směsného komunálního odpadu v letních 
měsících je zcela dostatečný.

V měsíci listopadu a prosinci 2014 budou tyto 
240 l nádoby na bioodpady vydávány občanům.

Výdajové místo pro Bobrovníky (včetně Ma-
lánek) bude u hasičské zbrojnice v těchto termí-
nech:

Od dubna 2015 se budou bioodpady separovat
do hnědých popelnic i v Hlučíně a v Bobrovníkách

Čtvrtek: 27. 11., 15,00-18,00 hodin
Pátek: 28. 11., 15,00-18,00 hodin
Sobota: 29. 11. 8,00-12,00 hodin

Výdajové místo pro Hlučín bude Sběrný dvůr 
TS Hlučín na ulici Markvartovická v těchto ter-
mínech: 

Čtvrtek: 4. 12., a 11.12, 15,00-18,00 hodin
Pátek: 5. 12., a 12. 12., 15,00-18,00 hodin
Sobota: 6. 12., a 13. 12., 8,00-12,00 hodin

Nádoba bude předána osobě, která při převze-
tí předloží občanský průkaz s trvalým pobytem 
v nemovitosti, případně aktuální výpis z katastru 
nemovitostí nebo nájemní smlouvu.

Celý projekt se realizuje proto, aby se stále více 
odpadů separovalo a do směsných odpadů se 
ukládaly opravdu jen zbytkové odpady, jejichž 
další využití již není možné.

Odbor ŽPaKS 
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Čas plesů a bujarého veselí je před námi 
a Kulturní centrum Hlučín vstoupilo do 
jednání s nájemcem restaurace v kultur-
ním domě. Naší snahou je připravit se na 
nadcházející sezónu, aby byli všichni ná-
vštěvníci spokojeni.  Probrali jsme někte-
ré připomínky a postřehy od návštěvníků 
různých plesů.  Vedení restaurace je při-
pravené vynaložit veškeré své úsilí pro 
odstranění případných nedostatků. Nic-
méně každá mince má dvě strany.  Aby 
naplnili náročné požadavky na obsluhu i 
sortiment nabízených služeb, musí na je-
jich zajištění také vydělat.  

Za vším stojí zakořeněný zlozvyk návštěvníků, 
kteří neberou kulturní zařízení jako klasickou re-
stauraci, kde by je to ani nenapadlo a přinášejí si 
na plesy své občerstvení, od alkoholu až po domá-
cí potraviny. Pod každým druhým stolem je ige-
litová taška s alkoholem, na stole krabice s jed-
nohubkami a chlebíčky. Po obsluze požadují tak 
maximálně čisté skleničky. Uvedu jeden příklad 
za všechny, kterého jsem byl sám svědkem. U vel-
kého stolu pro 12 lidí si hosté přinesli vlastní vár-
nici s bramborovým salátem a řízky. Vše servíro-
vali na přinesených plastových talířcích. K tomu 
na stůl postavili velkou 2 l Metaxu ve stojanu s 
čepovacím zařízením. Je jasné, že si mnozí neu-
vědomují, že vysoký nájem, který musí restaurace 
hradit, se odvíjí od možností si na akcích vydělat. 
Samozřejmě, že plesová sezona v tom hraje dů-
ležitou roli.  Na jedné straně chceme, aby služby 
restaurace v kulturním domě byly na velmi dob-
ré úrovni a poskytovaly návštěvníkům dostatečný 

Plesová sezóna se blíží aneb konec zažitých zvyklostí 

servis. Na straně druhé svojí dosavadní shovíva-
vost k návštěvníkům, kterou stavíme restauraci do 
nezáviděníhodné role.

Je proto na místě přijmout do nadcházející ple-
sové sezóny určitá opatření. Chceme, aby si ná-
vštěvníci uvědomili, že při vstupu do kulturního 
domu platí stejná pravidla jako v každém jiném 
restauračním zařízení, tedy zákaz konzumace 
vlastních produktů.  Pořadatelé budou dohlížet, 
aby si návštěvníci nenosili ke stolům igelitové taš-
ky, krabice apod. Nikoho nebudeme samozřejmě 
šacovat ani nutit, aby nám ukazoval obsah tašky, 
ale slušně ho požádáme, aby si tašku nebo krabici 
odložil v šatně.  

Kulturní dům je samozřejmě  multifunkční za-

řízení a  koná se zde mnoho akcí, kdy prostory 
jen pronajímáme. Organizátoři těchto akcí se bu-
dou muset dohodnout na podmínkách s restaurací 
nebo si zaplatí k běžnému pronájmu navíc i pro-
nájem za vstup jiného dodavatele těchto služeb.

Rádi bychom touto cestou informovali v předsti-
hu návštěvníky společenských akcí, aby respekto-
vali běžné zásady a nebyli přístupem pořadatelů 
zaskočeni.  

Uvědomujeme si, že zažité zvyklosti není jedno-
duché odstranit, ale ve vyspělé společnosti jsou to 
běžné standardy slušného chování. Tak proč je ne-
začít uplatňovat i u nás v Hlučíně? 

Zdeněk  Kačor 
ředitel KC Hlučín

Týden knihoven je v celé České republice 
týdnem, ve kterém se jednotlivé knihov-
ny ještě více zaměřují na propagaci čtení 
a čtenářství. Letos tento týden připadl na 
6. – 12. října. Hlučínská knihovna připra-
vila jako každoročně pro nové i stávající 
čtenáře řadu výhod a akcí. 

Celkem čtyřicet nových čtenářů využilo mož-
nosti zaregistrovat se do knihovny na jeden rok 
zdarma, z toho dvacet jedna v dětském oddělení. 
Nedochvilní čtenáři zase využili tzv. upomínkové 
amnestie a při zpožděném vrácení knih jim byly 
prominuty poplatky z prodlení. V dětském oddě-
lení během celého týdne probíhala tipovací sou-
těž. Děti mohly tipovat, kolik nových dětských 
čtenářů se přihlásí do knihovny právě v Týdnu 
knihoven. Dvě výherkyně s nejbližším tipem jsme 
obdarovali malou pozorností. V tomto týdnu si 
také přišli na své zájemci o českou historii. V úte-
rý 7. října proběhla v Zámeckém klubu přednáš-
ka prezidentky Moravského národního kongresu, 
historičky a spisovatelky PhDr. Aleny Ovčačíko-
vé s názvem Morava v tzv. temném 10. století. 
Návštěvnici se mohli dozvědět, co skrývají archi-
válie sousedních států nebo netradiční a zakáza-
né prameny, a co nám bylo v učebnicích dějepisu 
zamlčeno. Pátek byl věnován především dětem. 
Navštívila nás paní Šárka Blokeschová se svými 
třemi fenkami a programem Pes, přítel člověka – 
canisterapie. Paní Blokeschová předvedla dětem i 

Máme za sebou Týden knihoven a pasování čtenářů

dospělým milovníkům zvířat, jak probíhá výcvik 
psa, co je podstatou canisterapie a vysvětlila také 
důležitost bezpečnosti při komunikaci se zvířaty. 

Koncem září proběhlo také již tradiční pasová-
ní druháčků na čtenáře. Letos knihovnu navštívi-
lo celkem šest druhých tříd ze třech hlučínských 
škol. Při příchodu do knihovny novopečené dru-
háčky přivítaly princezny Sněhurka a Fiona. Být 
tím správným čtenářem však není jen tak. Proto 
děti musely prokázat, že vědí, jak se správně cho-

vat v knihovně, jak se zachází s knihou a také je 
čekala malá zkouška ze čtení. Všechny děti (i paní 
učitelky) v těchto zkouškám obstály a byly paso-
vány mezi skutečné čtenáře. Děti dostaly medaili 
a pamětní listinu a také poukázku, na jejímž zákla-
dě se mohou zdarma přihlásit do knihovny. Těší 
nás, že děti tuto možnost skutečně využívají a vě-
říme, že jim láska ke knihám a čtení vydrží také do 
budoucna.                                      Lucie Kostková

vedoucí knihovny
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Tradiční a oblíbenou Hlučínsko-vřesin-
skou šlápotu pořádalo Kulturní centrum 
Hlučín společné 

s obcí Vřesina, za aktivní podpory manželů Tei-
chmanových. Neměli bychom také ale zapome-
nout na pomoc členů oddílu Orion a mnoha dal-
ších, bez jejichž pomoci si lze tak velkou akci jen 
stěží představit.

Směr pochodu se letos poprvé změnil. Startova-
lo se netradičně z nádvoří hlučínského zámku a 
na startu se sešlo přes 500 účastníků. Odolal tak 
loňský rekord, kdy se na startu objevilo 650 star-
tujících.

Na cestu vyrazili turisté všech věkových katego-
rií a nechyběly ani maminky s kočárky. Délka tra-
sy byla 11 kilometrů a vedla převážně po zpev-
něných komunikacích. Jak už to při turistických 
pochodech bývá, tak se objevily i bahnitější úse-
ky, ale s těmi se dokázali účastníci vypořádat.  

Osmá Šlápota je za námi

První výletníci dorazili do cíle asi po dvou ho-
dinách. Na závěr mohli doplnit ztracené kalorie 
na Dařanci ve Vřesině. Na všechny čekalo občer-
stvení a pohodová muzika v podání POZDNÍHO 
SBĚRU z Vřesiny. Nápor přicházejících turistů 
na Dařanci zvládli pořadatelé na jedničku a nikde 
se netvořily větší fronty. Všichni byli spokojeni a 
mnozí se netajili tím, že si příští ročník určitě ne-
nechají ujít.

(mp)
Foto: Ondřej Teichmann

Krásné podzimní „babí léto“ nám již de-
finitivně skončilo a opět se začalo topit. A 
na podzim musíme být připraveni na in-
verzní typ počasí a s ním spojené výraz-
né zhoršení znečištění ovzduší.  Postupně 
sice dochází k regulaci největších zdrojů 
znečištění, ale stav ovzduší v naší Ostrav-
ské aglomeraci se zatím moc nezlepšuje.

Nejhorší situace nastává právě v zimním období, 
kdy přichází topná sezóna. Znečištění ovzduší v 
Moravskoslezském kraji je způsobeno nejen vel-
kými zdroji znečištění ovzduší a dálkovými pře-
nosy emisí z Polska, ale podstatnou měrou i malý-
mi zdroji znečištění ovzduší – lokálními topeništi. 
V době inverze se v ovzduší výrazně zvyšují ze-
jména emise tuhé (polétavý prach), emise oxi-
du siřičitého (SO2), oxidu dusíku (NOx) a oxidu 
uhelnatého (CO). V důsledku cen zemního plynu 
a elektrické energie se část domácností opět vráti-
la, buď zcela, nebo částečně, od ekologicky šetr-
ného topení, k topení pevnými palivy.  A bohužel 
nejen to – někteří občané zcela bezohledně a tres-
tuhodně spalují dokonce i odpady – plasty, igeli-
ty, PET lahve, lakované dřevo, dřevotřísku, textil 
apod. V Hlučíně má každý občan možnost a podle 
obecně závazné vyhlášky i povinnost, odpady tří-

dit a v žádném případě je nespalovat. Přesto je ně-
kdo schopný do kotle hodit doslova vše. Ať už se 
tak děje z lenosti, bezohlednosti nebo nevědomos-
ti, výsledek je stejný – další zhoršení stavu ovzdu-
ší. Nedokonalým spalováním v kotlích na pevná 
paliva se uvolňují látky velmi jedovaté, dráždivé, 
často i karcinogenní.

Někdo si myslí, že spalovat lze veškeré dřevo a 
že se vždy jedná o ekologické palivo. Ale ani la-
kovaná, barvená a jinak upravovaná dřeva nebo 
překližky do kotle nepatří, protože se jedná rov-
něž o odpad, ke spalování v lokálních topeništích 
zcela nevhodný.  Odpady lze spalovat pouze ve 
spalovnách komunálních či průmyslových odpa-
dů, kde je zaručená vysoká spalovací teplota po 
celou dobu spalovacího procesu a účinné čištění 
spalin.     Na závěr tedy znovu, tak jako každoroč-
ně, vyzýváme všechny majitele nemovitostí a pro-
vozovatele kotelen a všechny naše občany – spa-
lujte v kotlích na pevná paliva jen paliva pro daný 
kotel určená, odpady třiďte a ukládejte tam, kam 
patří. A v době smogové situace se vyvarujte veš-
kerého pálení na otevřených ohništích. Nezhoršuj-
te ovzduší sami sobě, svým dětem ani nám všem 
ostatním.

Odbor ŽPaKS

Nezhoršujme si lokálními topeništi
kvalitu ovzduší v našem městě

Osobních automobilů přibývá a přede-
vším na sídlištích je stále větší problém 
s jejich zaparkováním. O to větší radost 
udělalo lidem v okolí ulice Dukelské vy-
budování nového parkoviště pro 36 vozů. 
Parkoviště se postavilo z peněz města a 
náklady dosáhly částky 2,5 milionu ko-
run. Jedno parkovací místo tak vyšlo na 
bezmála 70 tisíc korun.

Parkoviště se nachází v místě původního chod-
níku a zatravněné plochy. Nový chodník ze zám-
kových dlaždic se napojuje na stávající pěší ko-
munikace. Stavbu komplikovala přeložka třech 
podzemních silových kabelů nízkého napětí, které 
vedly do přilehlé školní jídelny. Nové parkoviště 
má kolmé stání a je z betonových dlaždic. Z jeho 
celkové kapacity jsou tři místa vyhrazena pro in-
validy. Pro větší komfort a především bezpečnost 
parkoviště osvětlují tři nové stožáry osvětlení.

Náročné bylo především odvodnění parkoviště.  
Dešťová voda se totiž nemohla, na základě poža-
davku VaK Hlučín, odvést do stávajících uličních 
vpustí. Proto byla navržena mezi novým parkovi-
štěm a chodníkem podélná vsakovací mulda, kte-
rá vodu odvádí do propustných vrstev podloží v 
hloubce 2,5 – 4 metry.                                     (mp)

Nová parkovací místa na Rovninách ulehčí motoristům
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Starý zapomenutý svět mýtů a pověstí. I 
v Hlučíně je jich řada, neověřených, ale 
dlouhé věky mezi obyvateli tradovaných.

Připomeňme jednu z nich: „Tam, kde se na Vin-
né hoře nachází kamenolom, stál před mnoha sta-
letími rozsáhlý hrad. Na hradě žil hrabě se svou 
ženou a čeledí. Mezi služebnými bylo krásné děv-
če, urostlé, skromné, chování měla jako šlechtična. 
Není divu, že pán se do ní zamiloval. Hraběnka na 
dívku zle žárlila a tak ji ukládala nejhorší a nejtěžší 
práce a i jinak jí sužovala. Jednoho dne hraběnku 
popadla nevídaná žárlivost a ve své zlosti necha-
la dívku bičovat. Dívka ve smrtelných bolestech 
porodila dítě. Tu se zatřásla země, s ní celá Vinná 
hora, a hrad s hraběnkou i s čeledí se propadl do 
hory. A tam, kde dříve stával hrad, vytryskla stu-
dánka. Až bude jednou dívka v nouzi sedět u této 
studánky a první košilku v ní vypere, s košilkou 
vytáhne i hrad se všemi obyvateli z hory ven.“

Stará moudrost říká: „na každém šprochu, pravdy 
trochu“. Může se i v této pověsti skrývat pravdi-
vé jádro? Vynecháme-li dojemný příběh, zůstanou 
reálie. Vinná hora, na ní kamenolom, studánka a 
hrad, který se propadl do země. Zasunutý a zarost-
lý kamenolom i vodní pramen jsou pod temenem 
Vinné hory dodnes, po hradu však ani památky.

Může se hrad propadnout? Jistěže ne. Může však 
zmizet, „jakoby se do země propadl“. To samé po-
stihlo hrad na Landeku – bývalé správní centrum 
Hlučínska – i v novější době zámek v Dobroslavi-
cích. Stejně jako mnoho jiných staveb zmizely tak-
řka přes noc, kdy je lidé z okolí během velmi krát-
ké doby rozebrali na stavební materiál.

Pro Vinnou horu to však neplatí zcela. Na samém 
vrcholu, uprostřed mezi bývalým lomem a strží, 
kterou vymlela voda z pramene, stojí rozsáhlý sta-
tek. Je postaven na kamenných základech, které 
se však v některých místech nehodují se stavba-
mi na nich. Je pravděpodobné, že původně patři-
ly k jiné stavbě, předcházející dnešnímu statku. V 

Stával na Vinné hoře hrad?

žádném případě nemohlo jít o pozdně středověký 
hrad, jak si ho představujeme dnes: se slavnostní 
branou, věžemi a palácem. Mohlo však jít o tak 
zvanou utočištnou tvrz či hradisko, kamennou zdí 
obehnanou plochu, kde hledalo útočiště nechrá-
něné obyvatelstvo z okolí, s dobytkem a s nezbyt-
nými zásobami pro přežití. Lidé se tam uchylova-
li před plenícími vojsky při válečných taženích. 
Tvrz se mohla jmenovat Kořen – cesty, které ve-
dou na vrchol Vinné hory – dnešní Vinohradská 
i cesta od bývalého mlýna nesou ve starých ma-
pách název Ke Koření.

Avšak kam se stavba poděla, když se nemohla 
propadnout do země? Okolo roku 1534 nechal 
tehdejší majitel Hlučína, gruntovní pán Bernard 
ze Zvole, pravděpodobně při válečném ohrožení, 
narychlo stavět hradby kolem města. V krátkém 
čase bylo zapotřebí ohromné množství kamene. 
Ten se těžil ve vzpomínaném lomu na Vinné hoře, 
ale dalším zdrojem již opracovaného kamene 
mohla být i opuštěná tvrz. Svědčí o tom skuteč-
nost, že v lomu, základech statku na Vinné hoře 
i v hlučínských hradbách se nachází tentýž žluto-
hnědý pískovec.

Pokud se tak stalo, i v hlučínské pověsti o hradu, 
který se propadl, je ukryto zrnko pravdy. Avšak 
bylo nebylo, dávno již tomu…

Mojmír Sonnek

V letošním roce jsme se dožili půlkulatých 
75 let věku a 61 let, co jsme opustili škol-
ní lavice základní školy. U této příležitosti 
jsme se rozhodli uspořádat setkání býva-
lých spolužáků a spolužaček.

Organizace se chopily naše tři bývalé spolužačky 
Lenka Zelinová, Vilma Šudřichová a Anička Kar-
táková, za což jim patří náš dík. Setkání se usku-
tečnilo 26. září 2014 v restauraci „U Kubinů“. 
Pozvali jsme všechny spolužáky jak ze ZŠ Hlu-
čín-město, ZŠ Rovniny, tak i Dlouhá Ves. Celkem 
se nás sešlo 28. 

Minutou ticha jsme uctili památku našich ze-
snulých spolužáků i učitelů. Zavzpomínali jsme 
na příhody ze školních let, své učitele, prostě 
jsme bilancovali celý náš život. Akce se vydařila, 
všichni byli spokojeni, a pokud nám to zdraví do-
volí, hodláme se i nadále scházet.

Ohlédnutí za setkáním bývalých 
spolužaček a spolužáků v Hlučíně

Poslední zářijovou sobotu proběhla v 
Albrechticích na Karvinsku soutěž pro 
jednotky sboru dobrovolných hasičů v 
záchranářských disciplínách Rallye Al-
brechtice 2014. Jde o obdobný typ soutě-
že, který jsme absolvovali koncem května 
v Olomouckém kraji - Rallye Hamry.

I v Albrechticích družstvo o síle šesti hasičů pl-
nilo celkem 12 úkolů, které byly zaměřeny napří-
klad na záchranné práce pomocí lanové techniky, 
zásah u dopravní nehody, požáry, záchranné práce 
na vodě. Na jednom stanovišti hasiči absolvovali 
i soutěž v simulaci zásahové činnosti - tzv. TFA - 
malou obdobu té, kterou každoročně pořádá SDH 
Hlučín v areálu hlučínské štěrkovny.

Po vítězství na Rallye Hamry v loňském i letoš-
ním roce jsme do Albrechtic jeli s velkými ambi-
cemi, i když je tato soutěž označována za velmi 
náročnou a také silnou složením soutěžních druž-
stev z Karvinska, Novojičínska a Ostravska. Cel-
kem se na start postavilo 6 jednotek, které po celý 
den zasahovaly u simulovaných nehod, časově li-
mitovaných. Po první etapě naše jednotka s po-
měrně velkým bodovým rozdílem vedla soutěž, 
avšak ve druhé etapě se dostavilo pár neúspěchů. 
I přesto po sečtení výsledných bodů naše jednot-
ka obsadila 1. místo na soutěži Rallye Albrechtice 
2014 a do příštího ročníku jsme se stali držiteli pu-
tovního poháru. Video a fotografie jsou k naleze-
ní na webových stránkách hlučínských dobrovol-
ných hasičů www.hasicihlucin.cz .

Martin Türke
velitel jednotky

Vítězství a putovní 
pohár máme doma

Poslední víkend v září se na zámeckém 
nádvoří sešli příznivci vína a především 
burčáku. 

I když dopolední počasí spíše od vycházky ven 
odrazovalo, přece jenom odpoledne sluníčko vy-
svitlo a zámecké nádvoří se zcela zaplnilo. Burčá-
ku a vína bylo skutečně dost a ti, kteří víno zrov-

Burčákobraní se vydařilo na nemusí, si dali tradiční pivo. Po celé odpoledne 
hrála hudební skupina UNIBANDIX, která se stří-
dala s cimbálovou muzikou SLANINA. 

Dětem kromě nafukovacích atrakcí zpříjemňo-
vali chvíle klauni na chůdách z Cirkusu trochu ji-
nak. 

Příjemné počasí, dobrá nálada a hudební pohoda, 
to vše mělo vliv na to, že návštěvníci vydrželi až 
do pozdních hodin.  
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Školní rok se teprve rozjíždí a členové 
T. O. Zálesák už stihli tři celovíkendo-
vé akce. Hned na začátku záři vyrazili do 
Beskyd na asociační chalupu Polana, kde 
se konal rádcovský kurz pro zkušenější a 
dlouhodobější členy, který měl za cíl pře-
dat zkušenosti a znalosti, které se pak dále 
předávají na schůzkách a akcích. 

Akce však nebyla jen o získávání nových vědo-
mostí, ale taky o zábavě. Sobotní dopoledne bylo 
skoro celé věnováno lesní tělocvičně – souboru 
nízkých lanových překážek v nedalekém lese, ale 
hrála se spousta dalších her, které si připravili pro 
ostatní účastníci kurzu. 

Poslední zářijový víkend se pak Zálesáci již po 
třinácté účastnili srazu oddílu v údolí Bítovského 
mlýna. Počasí letos příliš nepřálo, a to byl možná 
důvod, proč se letošního srazu účastnilo „pouze“ 
220 účastníků. Zálesákům však pochmurné poča-
sí nevadilo a v pátek vyrazili přes Porubu do Ča-
visova. 

Utábořili se na klasickém místě a letos opravdu 
dobře vypli stany, což se v průběhu noci vypla-
tilo, jelikož skoro celou noc propršelo. V sobotu 
ráno však jako když utne a bylo skoro letní počasí. 
Tradiční soutěži srazu, tedy pětiboji, ale i ostatním 
soutěžím pěkné počasí prospělo a celou sobotu 
jsme tak strávili soutěžemi všeho druhu. Zálesáci 
si pak pro ostatní připravili soutěž HA-RA-KI-RI, 
která sklidila solidní úspěch a byla po celou dobu 
v permanenci. Sobota pak byla zakončena společ-
ným táborákem se soutěžními scénkami a písnič-
kami. V neděli proběhlo balení a závěrečný nástup 
s vyhlášením výsledků, kde bylo jméno zálesác-
kých týmu i jednotlivých členů slyšet často. Zále-
sáci naprosto opanovali soutěž ve střelbě, ale za-
bodovali například i ve vázání uzlů nebo v soutěži 
všestrannosti.

V půlce října pak Zálesáci vyrazili do Oder-

Našlapaný začátek
školního roku

ských vrchů, přesněji do vesničky Kaménka, kde 
už léta vlastní chalupu jejich mateřská organiza-
ce ATOM. Chalupa je opravdu pěkně opravena a 
převeliká zahrada nabízí prostor pro spoustu her 
a soutěží. Pro všechny družiny byla odměnou za 
jejich celovíkendové snažení nová lékárnička vy-
bavena dle umístění v soutěžích. A tak bylo o co 
bojovat. Hned v pátek večer začalo zápolení tak-
tickou deskovou hrou, která se protáhla skoro až 
k půlnoci, v sobotu pak soutěž stíhala soutěž a zá-
lesáci soupeřily ve znalosti zdravovědy, uzlech, 
střelbě, ale i v ryze sportovních soutěžích. Sobota 
uběhla jako voda a před desátou všichni unavení 
po celodenním soutěžení ulehl do spacáků. V ne-
děli byl další opravdu nádherný sluneční den a zá-
lesáci už jen dohrávali poslední soutěže a pak ne-
zbývalo než uklidit chatu a vyrazit na vlak. Cesta 
na vlak ubíhala se vzpomínkami na spoustu no-
vých zážitků velmi rychle a po drobné peripetii 
v Ostravě všichni dorazili po čtvrté hodině šťast-
ní domů.  

20. října 2014 byly zahájeny práce na realizaci Projektu kácení a výsadeb na fotbalovém hřišti Dar-
kovičky. Město Hlučín obdrželo v letošním roce na tuto akci dotaci z Operačního programu životní 
prostředí. V rámci projektu se vykácely přestárlé topoly balzámové, které rostly po straně hrací plo-
chy a ze kterých padaly suché větve. Celkově ale byly stromy ve velmi špatném stavu. Nahradí je nové 
dřeviny a to zejména habr obecný, který dorůstá výšky asi 25 metrů. Celý projekt bude stát přes 354 
tisíc korun a 75% způsobilých výdajů pokryje dotace.  V této ceně je započítána také následná pěti-
letá péče o vysazené dřeviny. Dodavatelem akce je firma David Kudela z Ostravy-Poruby. Frézování 
pařezů proběhne na podzim a výsadba nových dřevin a provedení finálních úprav se chystá na jaře 
příštího roku.                  (mp)

Výtah z usnesení ze 108. – 110.
schůze Rady města Hlučína
Rada města Hlučína:
n rozhodla o výši sazeb pro poskytnutí peněžitého 

plnění (odměny) členům jednotek sboru dob-
rovolných hasičů za činnost v mimopracovní 
době v r. 2015

n projednala a schválila návrh Operačního plánu 
zimní údržby místních komunikací 2014/2015 
města Hlučína

n schválila zápis do kroniky města za rok 2013
n rozhodla, že zhotovitelem stavby: „Chodník ke 

hřbitovu Na Březinách“ (chodník z Malánek na 
Březiny) se stává společnost Technické služby, 
a.s.

n rozhodla, že zhotovitelem akce „Oprava povr-
chu komunikace U Vodárny v Hlučíně“ se stá-
vá společnost KARETA s.r.o. a rozhodla o uza-
vření smlouvy v ceně 631.932,58 Kč bez DPH

n rozhodla o přijetí dotace Ministerstva pro míst-
ní rozvoj z podprogramu Podpora výstavby 
podporovaných bytů pro rok 2014 na výstavbu 
bytů na ul. Opavské 23 ve výši 3.300.000 Kč
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Ve dnech 17. a 19. 9. 2014 se na škole ZŠ 
dr. Miroslava Tyrše uskutečnil již 18. roč-
ník Tyršova poháru. Počasí nám přálo, 
děti závodily ze všech sil a byly viděny 
špičkové výkony. K dětem pohyb zkrátka 
patří.

Na prvním stupni soutěžili všichni žáci. Skákali 
přes švihadlo a přes lavičku, házeli na cíl, skákali 
do dálky, zvládnout musili i slalom a hvězdicový 
běh. Všichni prvňáčci si domů odnesli nějaký di-
plom, přece jen, disciplín bylo mnoho a každý byl 
dobrý v něčem jiném (nejlepší z nich pak Verunka 
Šindelářová).  Menší pohár, nachystaný pro mlad-
ší žáky, si do své třídy odnesli třeťáci (zde nejlepší 
Jakub Sapara). Velký pohár určený pro starší žáky 
se dnes pyšní na polici v 5. A (nejzdatnější žák Ja-
kub Dostál). Za čtvrťáky se blýsknul Jakub Noha-
vica, ani jeho výborné výkony však nestačily na 
to, aby třída 4. A porazila nejstarší třídu 1. stup-
ně, tedy naše páťáky. Zvláštní pochvalu si vysle-

chl druhák Lukáš Vilášek, kterému jsme ve skoku 
do dálky naměřili krásných 149 cm.

Na druhém stupni se soutěžilo v těchto lehko-
atletických disciplínách: sprint, skok daleký, 
hod medicinbalem, přeskoky přes švihadlo. On-
dřej Smaženka z 9. A se ukázal ve skvělé formě 
na 60m, zaběhl špičkový čas 7.80´´, poté přidal i 
skok do dálky, skočil přesně 5,11 m. Mezi všemi 
závodníky se blýskl také Sebastián Boháč ze 7. 
A, ve skocích přes švihadlo za 2 minuty přeskočil 
250krát, tím učinil výkon, který nepřekonali ani 
žáci ve starší kategorii. Další skvělý výkon podal 
Radim Horejsek v hodu medicinbalem - 14,60m.

Byl to krásný závod, sportovci ze sebe vydali 
všechno, vyhlášení proběhlo v tělocvičně a bylo 
velice slavnostní. Čí jména si zde přečteme za 
rok? Uvidíme…

Iva Fichnová
Ondřej Krupa

vyučující ZŠ dr. M. Tyrše

Sportovní boj o Tyršův pohár

… a tam jsme se vydali na poznávací zá-
jezd

Dvacet zájemců z řad žáků naší školy si splni-
lo přání a vidělo na vlastní oči to, o čem se učí 
ve škole v hodinách angličtiny. Big Ben, London 
Eye, The Tower of London, Tower Bridge, St Pau-
l’s Cathedral…, nechyběl ani jednodenní výlet do 
přímořských lázní Brighton s návštěvou Sea Life 
Center a Royal Pavilion. 

A zážitků bylo samozřejmě hodně. Překonává-
ní mořské nemoci na rozhoupaném trajektu, po-
znání nových kultur v hostitelských rodinách 
Britů, Číňanů, Afroameričanů i Muslimů, zakou-
šení zvláštností britské kuchyně v čele s octovými 

čipsy, nutnost domluvit se anglicky, pokus neztra-
tit se v úzkých chodbičkách londýnského metra, 
ověření faktu, že Severní moře je opravdu stude-
né, zalehlé uši ve vlaku Eurotunelu uhánějícího 
pod vodami kanálu La Manche a pak už jen výběr 
těch nejpovedenějších fotek na Facebook (Zš Drm 
Tyrše) či příprava prezentace pro spolužáky.

Zbývá jen poděkovat rodičům, že své děti na ces-
tu pustili a do poznávacího zájezdu investovali ne-
malou částku, a vedení školy, že nápad uspořádá-
ní cesty podpořilo. Dovolte ještě poslední větu… 
Těšíme se na příští výpravu…

Monika Tomisová a Jan Pagáč
vyučující ZŠ dr. M. Tyrše, Hlučín

1562 km od Hlučína je Londýn…

Základní škola dr. Miroslava Tyrše
zve všechny předškolní děti, žáky, 

rodiče i prarodiče  
na

ADVENTNÍ DÍLNU
v úterý 25. 11. 2014

 14.30 - 16.30 

Můžete si vyrobit drobné vánoční
ozdoby, dárky a přání. 

A také si zakoupit vánoční výzdobu vytvořenou 
studenty Střední zahradnické školy v Ostravě.  

Přijďte a příjemně si užijte adventní čas! 

V sobotu, 4. října 2014 uspořádalo Ob-
čanské sdružení  Malánky  4. ročník 
„Podzimní drakiády”. Na start se při-
hlásilo 47 soutěžících, od nejmenších až 
po babičky a dědečky. Ti pomáhali svým 
vnoučatům.

Počasí nám přálo, jen toho větru bylo méně. 
Ale byl připraven i doprovodný program (skáká-
ní na trampolíně, házení míčků na cíl a malová-
ní na obličej). Každý účastník byl odměněn for-
mou občerstvení a dárků v podobě hraček. Akce 
se podařila a již se těšíme na další ročník. Více 

fotografií z akce si můžete prohlédnout na www.
malanky.cz.V sobotu 15. listopadu se pak bude 
konat Výroční valná hromada Občanského sdru-
žení Malánky. Tam zhodnotíme naší celoroční 
činnost (stavění vánočního stromu, plesu, sma-
žení vaječiny, Letní slavnosti, brigády na rybní-
ku a zúčastňování se různých akci pořádaných v 
sousedních Bobrovníkách). V sobotu 29. listo-
padu rozsvítíme náš Vánoční strom na Malán-
kách. Zazpíváme si koledy s Porubskými truba-
či a na závěr si děti vypustí balónky s vánočními 
přáníčky.                                    Bohumír Cyrus

Drakiáda v Malánkách
V překvapivě skvělém počasí se v sobotu 
20. 9. 2014 zúčastnilo 47 běžců druhého 
ročníku Běhu Hlučínem. 

Start byl v 16 hodin na hlučínském náměstí. Tra-
su závodu (8,3 km) zvládli všichni během jedné 
hodiny. Vítězem se stal Jiří Pytlík (MK Seitl Os-
trava) v čase 30:10, na dalších místech se umís-
tili Miloslav Šmirják (Sokol Opava) a Jan Bavor 
(Hradec Králové). V kategorii mužů nad 39 let vy-
hrál Roman Jašek (Erholung Bolatice), nejrychlej-
ší ženou byla Nikol Englišová (Caramba! Team). 
Kompletní výsledky si můžete prohlédnout na ad-
rese http://hlucinskybeh.cz. Závod byl podpořen 
grantem města Hlučín. Děkujeme také všem dal-
ším, kteří se na uspořádání běhu podíleli. Těšíme 
se za rok nebo už na Vánočním běhu Hlučínem.

Petr Martiník, Martin Kusý

Běh Hlučínem 2014

Den veteránů 2014
Dne 11. 11. 2014 v 11 hodin se na městském hřbitově

Březiny u pamětní desky obětí světových válek
uskuteční pietní akt ke Dni veteránů, který pořádá

Armáda ČR ve spolupráci s městem Hlučínem.
Předcházet mu bude od 10.30 hod. mše 

svatá v obřadní síni hřbitova.
Odbor vnitřních věcí
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Již od června 2013 na Gymnáziu Josefa Kainara v Hlučíně probíhá 
projekt zaměřený převážně na přírodovědné předměty s názvem Hra-
vá věda. Finanční prostředky pro modernizaci učebny a zefektivnění 
výuky byly získány z projektu EU – prioritní osy 1.1, registrační číslo 
CZ.1.07/1.1.24/02.0050.

V rámci projektu škola zrekonstruovala jednu z učeben, která teď slouží především 
jako zázemí pro výuku přírodovědných předmětů. Třída je moderně vybavena jed-
nomístnými lavicemi, učitelským a demonstračním stolem, pylonovou a interaktivní 
tabulí. Dále byly ze získaných finančních prostředků zakoupeny didaktické pomůcky 
zvyšující motivaci žáků k výuce matematiky, fyziky, chemie a biologie. K nejzajíma-
vějším z nich patří videomikroskop, sady na počítačem podporované experimenty, 
vzduchová dráha a moderní rýsovací pomůcky. 

Nejdůležitější část projektu spočívá v přípravě a vytváření studijních materiálů pro 
žáky – pedagogové vytvořili stovku pracovních listů a laboratorních protokolů. Pra-
covní listy obsahují odborný text, ale také obrázky, doplňovačky, rébusy, osmisměr-
ky, křížovky a logické úlohy. Využívání pracovních listů ve výuce má žákům pomoci 
zábavnou formou zvládnout učivo a samostatné vyhledávání informací z nejrůzněj-
ších zdrojů jim má usnadnit domácí přípravu. Nové metody výuky nenásilně a hravě 
žáky připravují ke studiu na vysokých školách a k zvládání každodenních problémů. 
Zaváděním hravé formy výuky učitelé rozvíjejí u žáků všechny klíčové kompetence, 
na které je v současné školní výuce kladen takový důraz (kompetence k učení, řešení 
problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní).

Úspěch projektu je dán také tím, že se do něj zapojila většina pedagogického sboru. 
Podařilo se tak dosáhnout skutečné mezioborové spolupráce.  Výstupy a cíle projek-
tu jsou k nahlédnutí na: hravaveda.ghlucin.cz.                          Manažerky projektu

Na hlučínském gymnáziu se učí moderně a hravě

První adventní neděli se na náměstí už 
tradičně rozzáří vánoční strom. Kultur-
ní centrum Hlučín připravilo na akci také 
zajímavý doprovodný program a jako 
vždy nabídne všem dětem možnost, aby si 
připravily svá tajná vánoční přání. 

Přání mohou napsat nebo nakreslit na papír 
(max. ve formátu A4) a přinést v den konání akce 
na náměstí. Smotané do ruličky se pak vloží do 
velké vánoční baňky, která se zavěsí na vánoční 
strom. Jen tak budou mít jistotu, že si je skutečně 
Ježíšek vyzvedne a všechna je splní.

(mp)

Tajná vánoční přání
Filosofická fakulta Ostravské univerzi-
ty, společně s Muzeem Hlučínska a Sdru-
žením obcí Hlučínska pořádají vědeckou 
konferenci na téma „Domov na hranici 
- kulturní život Hlučínska v proměnách 
času“. A jaký bude program?

Konference: Domov na hranici - kulturní
život Hlučínska v proměnách času

Zahájení konference: 9:30
Jednání: 9:45 – 11:00
Pavel Kladiwa (FF OU): „Řeč moravská, duše 

pruská“. Česko-německé soupeření na Hlučín-
sku v meziválečném období

Jiří Jung (FF OU): Charakter a proměny archi-
tektury na Ratibořsku v průběhu dlouhého 19. 
století

Adam Hubáček (FF OU): Základní rysy mezivá-
lečné architektury na Hlučínsku

Přestávka: 11:00 – 11:15
Jednání: 11:15 – 12:30
Adam Bernat (FF OU): Kulturní dědictví socha-

ře Johannese Baltazara Jandy
Martina Dragonová (FF OU): Barokní kazatel 

B. H. Bilovský o českých světcích
Irena Šebestová (FF OU): Interkulturní dimenze 

literární textů na příkladu Hlučínska
Oběd: 12:30 – 14:00
Jednání: 14:00 – 15:15
Hana Šústková (Archiv Vítkovice, a. s.): August 

Scholtis: věčný rebel
Nicole Blokešová: Odraz Hlučínska v autobio-

grafické knize Augusta Scholtise „Ein Herr aus 
Bolatitz“

Svatava Urbanová (FF OU): Dědictví jako me-
tafora ženských osudů (prózy Evy Tvrdé)

Přestávka: 15:15 – 15:30

Jednání: 15:30 – 17:00
Petr Hrtánek – Stanislav Drastík (FF OU): Hle-

dání identity jako téma Slezského románu Pet-
ra Čichoně

Michaela Šrámková: Kulturní a spolková čin-
nost německy mluvícího obyvatelstva na Hlu-
čínsku

Tomáš Tracz: Německý psané periodikum na 
Hlučínsku na příkladu časopisu „Der treudeut-
sche Hultschiner“

Zakončení konference: Na fajrunt štafek zysty, 
kafe bon, baj aj po achtliku.
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První říjnovou neděli uspořádala místní 
organizace zahrádkářů v Bobrovníkách 
už třetí ročník akce, na které se jejich čle-
nové mohli pochlubit svými pěstitelskými 
úspěchy.

Výstava ovoce a zeleniny se konala ve vyzdobe-
ném kulturním domě už po třetí a bylo se skutečně 
na co dívat. Přestože letošní proměnlivé počasí za-
hrádkářům příliš nepřálo, tak si návštěvníci moh-
li prohlédnout kromě tradiční úrody jablek i další 
výpěstky z bobrovnických zahrádek. 

Nechyběly mezi nimi cibule, mrkev, česnek, petr-
žel, celer, rajčata a dokonce ani meloun. Návštěv-
níci se seznámili s tradiční přípravou nakládaného 
zelí a diskutovalo se i o zavařování. No, a protože 
je sklizené ovoce třeba uchovat na zimu, tak se vy-
stavovaly i zavařeniny z jablek a povidla. 

Bobrovnické
„Jablkobraní“

Stejně jako v minulém roce se akce vydařila a 
navštívilo ji kolem stovky návštěvníků. Ti si po-
chutnali na výborných zákuscích z jablek, lan-
goších nebo dobrém guláši, ke kterému nemoh-
lo chybět čepované pivo. Všichni tak odcházeli 
s pocitem příjemně stráveného nedělního odpo-
ledne.

Novinek v tábornickém oddíle Orion je 
celá řada. Počínaje letním táborem, pro 
který jsme si letos namísto poněkud už 
„okoukaného“ původního tábořiště na-
šli nové místo v krásné přírodě nedaleko 
Kružberku.

Museli jsme dokoupit některé vybavení, stany 
apod., díky čemuž jsme ovšem nyní plně sobě-
stační a schopni postavit a provozovat tábor prak-
ticky kdekoli. Letošní táborová hra byla ve zna-
mení dinosaurů – hledali jsme a odlévali jejich 
stopy, vykopali a sestavili dinosauří kostry, luštili 
jejich DNA, při napínavé noční hře jsme se do-
konce pokoušeli ukrást vejce tyranosaurům přímo 
z hnízda a zažili mnohá další dobrodružství. Na-
vštívila nás také delegace z krajské i republikové 
rady Asociace turistických oddílů mládeže – a vý-
sledek? Byli jsme vyhodnoceni jako jedni z nej-
lepších vůbec!

Druhou významnou novinkou v Orionu je zalo-
žení a úspěšný rozběh družiny Mláďat, tedy dětí 
přibližně od pěti let věku. Zpočátku jsme měli tro-

Co nového v Orionu

Dne  8. 10. se uskutečnila akce, kterou 
pořádal náš klub FC Hlučín za podpory 
města Hlučín a základní školy Tyršova. 

Opět  jsme navázali na společnou spolupráci, 
které si vážíme a chceme dále pokračovat. Klub 
uvolnil na sběr odpadu okolí štěrkovny své repre-
zentanty ve všech mládežnických kategoriích.

Vedení města Hlučín poskytlo sběrné pytle a za-
řídilo odvoz odpadu. Odpadky v přírodě jim vadí. 
Neváhají proto obětovat fyzické síly a volný čas, 
aby je uklidili. Řeč je o mládeži sportovního klu-
bu FC Hlučín, která v tomto týdnu uklízela Hlu-
čínskou štěrkovnu. 

Mládežníci sesbírali neuvěřitelné množství od-
padu a odcházeli s dobrým pocitem, že Hlučínská 
štěrkovna je čistější, a tímto se každá ruka a snaha 
cení. Výsledek celé akce můžeme hodnotit jenom 
kladně. Doufáme, že jsme ulevili přírodě našeho 
krásného jezera a v klucích jsme probudili zodpo-
vědnost k přírodě.

Čistá Štěrkovna

Mezi největší rarity nalezeného odpadu jsme vy-
hlásili potopený kajak, rozestavěný stan, který ně-
kdo zapomněl sbalit a kolečkové brusle pověšené 
na stromě.

Doufáme, že jsme ulevili okolí našeho krásné-
ho jezera a v dětech se probudila  zodpovědnost 
k přírodě.

Klub FC Hlučín chce poděkovat Městu Hlučín, 
ZŠ Tyršova, za spolupráci a těší se na další.

chu obavy, jestli nabitý dvouhodinový program 
každotýdenních schůzek nebude pro drobotinu 
příliš náročný, ale zájem byl tak veliký, že jsme 
se rozhodli to zkusit. Výsledky jsou nad očekává-
ní pozitivní. 

Družina Mláďat se stala nejlépe fungující druži-
nou v oddíle, děti vytvořily skvělou partu kama-
rádů, postupně si zvykly na pobyt v přírodě téměř 
za každého počasí a zvládly i tři výpravy, nejpr-
ve jednodenní, potom s přespáním v klubovně a 
nakonec i závěrečnou pod stany. Nejstatečnější 
Mláďata s námi absolvovala i tábor a byla radost 
sledovat, jak odhodlaně se za pomoci starších ka-
marádů vypořádávají s prostředím, které pro vět-
šinu z nich bylo zcela nové. V letošním školním 
roce ti zdatnější posílili řady starší družiny Vlčat, 
zatímco nejzkušenější z Vlčat přešla do nejstar-
ších Rangers, od nichž už se očekává nejen schop-
nost postarat se sami o sebe, ale také pomoc s pří-
pravou a realizací programu pro mladší družiny. 

Generační obměna v Orionu tak úspěšně pokra-
čuje a letošní příliv hlavně těch nejmladších no-
váčků napovídá, že nás rozhodně nebude ubývat 
– spíše naopak.

Kytička vzpomínek
Sluníčko hřeje míň a spíše se stmívá,
 i z krásných topolů listí opadalo,
Dům pod Vinnou horou ranní mlhy halí,
přichází Dušičky – doba vzpomínání.

Roky tu žijeme jak jedna rodina,
čas rychle utíká, člověk to nevnímá,
mnozí z nás odešli a víc se nevrátí,
tak jak kapky vody v moři se obrátí.

Loučení je těžké a bolí srdíčko,
v jídelně zůstalo jen prázdné místečko,
a v srdci vzpomínka na uživatele,
kteří pro nás byli více než přátelé.

Dnes je svátek úcty a svátek DUŠIČEK,
kdy klademe na hrob moc krásných kytiček,
všichni se pomodlí v tichém rozjímání,
za uživatele – co již nejsou s námi.

V. C.

Začátkem října se žáci 5. ročníku ZŠ Hor-
nická zúčastnili zajímavé akce nazvané 
„Lesní školka“.

Autobus, který byl hrazen městským úřadem, do-
vezl děti do Ostravy – Bělského lesa. Zde, na les-
ní správě a pod vedením odborného pracovníka, 
se žáci věnovali teoretické části. Formou filmu, 
testů, pracovních listů a besedy získávali nové in-
formace o rostlinách a zvířatech žijících v našich 
lesích. Děti pracovaly v duchu jedné otázky. „Co 
bys dělal, kdybys byl lesníkem?“. Chlapci a děv-
čata rádi přijali tuto fantazii a s nadšením řešili 
úkoly. Jak chránit les? Co ničí stromy a zvířata? 
Co může člověk udělat pro zdravý rozvoj přírody?

Vycházkou do lesa a pozorováním si „lesníci“ 
ověřovali své poznatky přímo v praxi.

Akce měla svůj smysl, všem se líbila, proto ji 
chceme v příštím roce opakovat.

Šárka Šmídová
  vyučující ZŠ Hornická

Chceme chránit přírodu
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Ráda bych touto cestou poděkovala čle-
nům Rady Občanského sdružení  Ma-
lánky za poskytnutí sponzorského daru 
ve výši 5000,- Kč na nákup speciální ple-
tařské příze, ze které jako skupina cca 
100 pletařek nejen z Hlučína a okolí, ale 
z mnoha míst celé České republiky plete-
me obvazy pro malomocné v Indii, Africe 
a Nepálu. 

Malomocenství (lepra)  je nemoc, která se šíří 
kapénkovou infekcí především v oblastech, kde 
je velká chudoba a špatné hygienické podmínky. 
Lidé postižení touto nemocí mají oslabený imu-
nitní systém, těžké kožní formy pak vedou ke 
vzniku bolestivých vředů, znetvořením obličeje, 
deformitám i amputacím článků prstů, poruchám 
citlivosti a ochrnutí svalů. Třebaže léčba silnými 
antibiotiky je účinná, režim dávkování a optimální 
doba léčby není  zcela zřejmá, jelikož může trvat 
řadu měsíců, ale i několik let. 

Naše dobrovolná aktivita vznikla díky působení 
řádové sestry ze Zlína na misiích v leprosáriích. 
Ta díky vlastním zkušenostem viděla v této formě 
materiální pomoci velký potenciál, začala o všem 
více hovořit, poskytla adresy míst, kde jsou obva-
zy potřebné a od roku 2002 se organizace toho-
to díla ujalo Občanské sdružení OMEGA plus v 

Někdy stačí málo...

Kyjově, které je sběrným místem našich výrobků. 
Dnes se pletení věnuje zhruba 850 dobrovolnic z 

celé ČR. Obvazy se nedají nahradit kupovanými 
ani strojně pletenými, protože musí být z čisté ba-
vlny bez jakýchkoliv umělých příměsí, aby byly 
pružné a šetrné k otevřeným ranám nemocných. 
Neobsahují žádné chemické látky, nevedou static-
kou elektřinu a proto kůži nijak nedráždí. 

Jejich spotřeba je velká, používají se jako svrch-
ní vrstva a  důležité je také to, že jsou pratelné. 
Jedná se o velice záslužnou činnost, protože uple-
tení 1 ks obvazu dle přesně stanovených parame-
trů trvá zručné pletařce cca 10 hodin, některé na 
upletení vynaloží i hodin 18. Spotřeba obvazů je 
velká a podle zpětné vazby z leprosárií mají pro 
nemocné nevyčíslitelnou hodnotu i díky tomu, že 

vědí, že na ně kdosi v daleké Evropě myslí a ne-
jsou ve své bolesti tak sami a opuštěni. Nebývá to-
tiž vyjímkou, že lepru mnozí chápou jako prokle-
tí, rodina se někdy nemocného zřekne a vyhostí 
jej na ulici. Častým jevem je i to, že po úspěšném 
ukončení léčby mnozí zůstanou v nemocnicích 
jako ošetřovatelé, protože nikde jinde už  pak prá-
ci většinou nenaleznou.

Štědrý dar Občanského sdružení Malánky nám 
nyní poslouží na ½ roku naší činnosti a díky němu 
můžeme pomoci upletením zhruba tisícovky ob-
vazů. Tento počin je vzácným a krásným příkla-
dem toho, jak jedno Občanské sdružení pomohlo 
druhému. 

Děkuji všem, kteří svým ANO pro schválení a 
poskytnutí tak velkorysého daru dokázali, že mají 
srdce na správném místě a není jim lhostejný osud 
lidí, kteří žijí ve vzdálených zemích nikoliv v bla-
hobytu, ale v nemoci a v pro nás nepředstavitel-
né bídě. 

Můj dík patří také všem dobrovolným pletař-
kám, které usilovnou prací ve svém volném čase 
proměňují přízi na vzácné obvazy. Tím neustále 
dokazují, že pomáhat jim není cizí a vždycky  umí 
přiložit svoje ruce k dílu. Velký dík také ing. Vla-
dimíru Výletovi z Kyjova, který je dobrou duší 
naší charitní aktivity a materiál mi ochotně při-
vezl až domů.   

Ivona Barabaschová

Prázdninové měsíce využili pracovní-
ci Kulturního centra Hlučín k některým 
menším opravám na zámku. 

Ta nejpodstatnější byla renovace všech zámec-
kých oken. „Stav oken už byl špatný, na mnoha 
místech byly sloupané nátěry a poškozené dřevo. 
Proto se všechno muselo vybrousit a natřít speci-
ální olejovou barvou,“ přibližuje rozsah oprav ře-
ditel kulturního centra Zdeněk Kačor. Opravy se 
dočkal i přístupový můstek u informačního centra. 
Můstek byl obrostlý křovinami a různí škůdci vy-
žrali dřevo na madlech, která se musela vyměnit.

„Jsem rád, že jsme všechno zvládli, aniž bychom 
museli omezovat provoz zámku. Hlavně oprava 
oken nebyla vůbec jednoduchá. Museli jsme vy-
užít několika různých plošin a na malém nádvoří 
bránila použití techniky cihlová zeď. Proto jsme 
nakonec postavili lešení. Měli jsme štěstí, proto-
že jsme na opravu vybrali pana Fouska, který má 
zkušenosti z renovací historických budov a odvedl 
skutečně profesionální práci,“ uzavírá Zdeněk Ka-
čor. Opravy stály zhruba sto tisíc korun.           (mp)

Zámek je zase o něco hezčí
Nový školní rok je už v běhu, to však ne-
brání tomu, abychom se ve vzpomínkách 
vrátili o pár měsíců zpět - před prázdniny. 

Červen je poslední měsíc školního roku. Žáci 
myslí na to, jak prožijí prázdniny, učitelé zase na 
to, jak děti zaměstnat, aby poslední dny ve škole 
nebyly ztrátou času.  U nás v ZŠ Hlučín -  Darko-
vičky jsme se rozhodli, že poslední týden školního 
roku věnujeme prevenci. A pozvali jsme si k tomu 
skutečné profesionály.  

Základy první pomoci s praktickými ukázkami 
nám předvedli mladí dobrovolníci z Českého čer-
veného kříže, děti dostaly rovněž příležitost vy-
zkoušet si některé prvky poskytování pomoci ra-
něným. 

O nástrahách v silničním provozu přijeli děti po-
učit příslušníci Policie ČR a Městské policie Hlu-
čín. Setkání s nimi proběhlo na místním hřišti, kde 
si policisté pro děti připravili rozmanitá stanoviš-
tě. Všechny ovšem nejvíce nadchl závěr této pre-
ventivní akce, jímž byly ukázky výcviku policej-
ních služebních psů.

Děti napjatě očekávaly, zda se zase letos usku-
teční setkání s místními dobrovolnými hasiči. A ti 
nezklamali. Opět pozvali naše malé zvědavce do 
hasičské zbrojnice a jejího okolí. Tam byla připra-
vena stanoviště, na nichž se děti nejen dobře ba-
vily, ale zároveň se učily, jak přivolat pomoc při 
požáru, viděly, jak se používá hasičská technika, 
nechyběly ani závody, které ukazovaly, jak důleži-
tá je pro hasiče výborná fyzická příprava.

Všem ochotným školitelům za jejich obětavost a 
krásný přístup k práci s dětmi děkujeme a těšíme 
se na další spolupráci i novém školním  roce.

                                                                      (eb)

Díky za prevenci

Rada města přijala operační plán zim-
ní údržby místních komunikací na rok 
2014/2015. Zimní údržba začíná 1. listo-
padu 2014 a končí 31. března 2015. S ohle-
dem na vývoj počasí může samozřejmě 
dojít ke změnám.

Plán řeší zajištění schůdnosti a sjízdnosti míst-
ních komunikací, umístění sněhových zábran, po-
sypového materiálu a v neposlední řadě mecha-
nizaci pro zimní údržbu. Stanovuje časové limity 
pro zahájení prací, zajištění hotovosti a seznam 
ulic, které by se uklízely přednostně. „Doplnili 

jsme posypové materiály, zkontrolovali a opravi-
li techniku a jsme připraveni letošní zimu zvlád-
nout,“ říká ředitel technických služeb Stanislav 
Procházka. 

Operační plán klade důraz na kalamitní situace, 
ke kterým může v průběhu zimy dojít. V takovém 
případě by se sešel krizový štáb v čele se staros-
tou a ve spolupráci s dalšími orgány řešil aktuální 
situaci. Na zimní údržbu počítá město s částkou 
zhruba 2 miliony korun. Pokud ale bude zima mír-
ná, stejně jako ta loňská, tak to tolik zdaleka nebu-
de.                                                                     (mp)

Technické služby jsou na zimu připraveny
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V sobotu 20. 9. 2014 se konala v Rudách u 
Ratiboře 10. Prajská pouť.

Autobusy ze širokého okolí našeho kraje přivá-
žely poutníky na pobožnost. Ani dopolední ne-
příznivé a deštivé počasí nikoho neodradilo. Jaké 
bylo mé překvapení, když jsme se shromáždili 
před chrámem a z něho vycházela asi stovka mla-
dých poutníků se stany a baťohy na zádech, někte-
ří i s promočenými džínami. Měli svoji zvláštní 
mši pro mládež.

Hlavní mše byla zahájena slavnostními fanfá-
rami komorního orchestru z Dolního Benešova. 
Průvod kněží uváděl k oltáři hlavního celebranta, 
Mons. Jindřicha Bartoše – děkana ze Znojma. De-
legace poutníků a ženy v hlučínských krojích, za 
doprovodu hudby, přinášeli k posvěcení hlučínské 
koláče, chléb, ovoce …..

Všechny poutníky uvítal MVDr. Jindřich Koska 
z Dolního Benešova. Mons. Bartoš ve svém ká-
zání „NADĚJE“ zdůraznil nejen význam tohoto 
slova, ale zejména jeho náplň, která má věřící do-
provázet celý život. Smíšený pěvecký sbor zpíval 
latinsky mši Jacoba de Haana „Missa brevis“ za 
doprovodu orchestru a pod taktovkou Jonáše Har-
mana, zpěv věřících doprovázely varhany, které 

Prajská pouť slavila své 10. výročí a Hlučínský pěvecký sbor
pomohl svým zpěvem vytvořit slavnostní atmosféru

rozehrál pan Rheinhard Persich. Po přijímání se 
konal obřad „Žehnání svící“, kdy hlavní celebrant 
mlčky kropil svíce a pak za zpěvu je předával zá-
stupcům jednotlivých farností. Při odpolední po-
božnosti se zpívaly žalmy. Velebně znělo na závěr 
Te Deum.

Závěrečné slovo měl pan Koska: „Upřímné po-
děkování všem, kdo se jakýmkoliv způsobem při-
činili o tuto pouť. V neposlední řadě děkuji rovněž 
poutníkům...“ AMEN

Hlavním organizátorem této bohulibé poutě byl 
pan Koska se svými spolupracovníky a Smíšený 
sbor P. Cypriána Lelka z Dolního Benešova. Také 
členové Hlučínského pěveckého sboru doplnili při 
zpěvu smíšený sbor.

Členové Komorního souboru Janáčkovy konzer-
vatoře v Ostravě a pedagogů ZUŠ Hlučín zahráli a 
zazpívali i odpoledne poutníkům před chrámem i 
populární muziku!

Edeltrauda  Svobodová

Tanky jistě nejsou technikou, kterou by 
hasiči při svých činnostech běžně využí-
vali, nicméně existují zásahy, při nichž je 
tato speciální technika nedocenitelným 
pomocníkem. Tanky ve službách Hasič-
ského záchranného sboru České repub-
liky jsou dislokovány u Záchranného 
útvaru HZS ČR v Hlučíně a Zbirohu.

Prvním typem tanku, jímž HZS ČR disponu-
je je vyprošťovací tank VT-72b, používaný, jak 
už název napovídá, především k vyprošťovacím 
pracím. Díky pásovému podvozku se tato tech-
nika dostane i do míst, kde kolové vyprošťova-
cí automobily nedojedou. Navíc je tank vybaven 
čelní radlicí, díky níž si může průjezd zarostlým 
terénem sám vytvořit. Radlice se používá také 
pro zakotvení tanku před prováděním vyprošťo-
vacích prací. Díky navijáku o síle 300 kN a dvě-
ma kladkám je vyprošťovací tank určen přede-
vším k manipulaci s těžkými břemeny, s nimiž 
si běžná hasičská technika není schopna poradit. 
Navíc je tank vybaven i jeřábovým ramenem o 
nosnosti 19 tun. Záchranný útvar HZS ČR dis-
ponuje třemi vyprošťovacími tanky, přičemž 
dva jsou umístěny v Hlučíně a jeden ve Zbiro-
hu. Od roku 2009 byl vyprošťovací tank použit 
u několika zásahů, kdy vytahoval například pá-
sové rypadlo, které se „utopilo“ v korytě řeky, 
těžký kolový nakladač, který zapadnul uprostřed 
pole při povodních na Mělnicku, nebo kombajn, 
který díky silným dešťům uvízl na poli v Hlu-
číně.

Druhým tankem v červenobílých barvách je 
hasicí tank SPOT 55. Jedná se o tankový pod-
vozek T-55 doplněný o nástavbu s nádržemi na 
vodu a pěnidlo. Tank je vybaven  třemi nádrže-

Tanky ve službách hasičů našly i letos své opodstatnění

mi na vodu či pěnidlo o celkovém objemu 13 000 
litrů a dvěma čerpadly, které ženou vodu přes la-
fetové proudnice na místo požáru. Situaci v okolí 
tanku může osádka sledovat pomocí kamer umís-
těných pod oběma lafetami. Tank je rovněž vy-
baven radlicí a systémem pro skrápění nástavby, 
který slouží jako ochrana před sálavým teplem. 
Stejně jako vyprošťovací tank je i tento určen pro 
zásahy v komplikovaném terénu, do něhož se ko-
lová technika nedostane. Díky systému chlazení 
a ochraně osádky robustní konstrukcí může být 

tank využit i v místech, kde hrozí pády předmětů, 
konstrukcí, nebo exploze tlakových lahví. Hasicí 
tank byl mj. využit při hašení rozsáhlého požáru 
lesa a lesního porostu u obce Bzenec v roce 2012.

Oba dva tanky vyjely v posledních dnech ke 
společnému zásahu do okolí obce Vrbětice, kde 
došlo k výbuchu muničního skladu. Krom bali-
stické ochrany, kterou oba tanky poskytují zasa-
hujícím policistům, jsou také připraveny prová-
dět případné hasicí a demoliční práce.

Ivo Adámek
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13.11.2012 v 17:00 hodin
Výstava potrvá do 31.12.2014

ZÁMECKÝ TV KLUB
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Další parkovací místa
Nová parkovací místa
na sídlišti Rovniny. 

Školka na Dr. E. Beneše v novém kabátě

V průběhu listopadu bude ukončena výstavba 6 nových byto-
vých jednotek na ulici Opavské 50/23. Město tak získá další mož-
nost uspokojit poptávku po levném bydlení pro sociálně slabší 
občany. 

Výstavba nových bytů bude stát 3 364 000 Kč a stavba je dotována část-
kou 3 300 000 Kč z Ministerstva pro místní rozvoj. V půdní vestavbě domu 

vzniknou dva dvoupokojové a čtyři jednopokojové byty. Každý byt bude mít 
vlastní sociální zařízení.  Byty budou vytápět přímotopy a teplou vodu zajis-
tí nájemníkům elektrické bojlery. Celková plocha nových bytů činí 220 m2. 
Zajímavosti je, že celá vestavba je vlastně dřevostavbou a vše je postaveno 
jen ze dřeva a sádrokartonu. Předpokládá se, že první noví nájemníci by se 
bytů mohli nastěhovat už od nového roku.                (mp)

Nové sociální byty na Opavské

Mateřská škola na ulici Dr. E. Beneše bude mít na zimu zatep-
lenou fasádu. V rámci stavebních úprav se obvodové zdivo ob-
ložilo tepelnou izolací, zateplila se část střechy a také podlaha 
půdy. V současné době ještě probíhají práce na zateplení mateř-
ské školy v Bobrovníkách a potom už budou kompletně zateple-
né všechny školky ve městě.

„Při plánování celkového vzhledu fasády jsme zvažovali několik variant, 
ale nakonec jsme se rozhodli pro zajímavé a netypické výtvarné řešení. Chtě-
li jsme docílit, aby vyjadřovalo a symbolizovalo budovu, ve které probíhá 
v radostné atmosféře předškolní vzdělávání dětí, ale snažili jsme se také o 
něco nového, nevšedního a neotřelého, co by zároveň oslovilo i širokou ve-
řejnost. Zvolili jsme moderní pojetí velkoplošné malby, která právě na bu-
dově mateřské školy, stojící na vyvýšeném místě a je vidět z dalekého okolí, 
má ideální možnost vyniknout. Barevné řešení odpovídá celkovému moder-
nímu pojetí malby. Volili jsme zářivé barvy, které jsou u dětí oblíbené a ko-
respondují také s okolním prostředím školní zahrady bohatým na nejrůznější 
druhy zeleně,“ říká zástupkyně ředitelky Radomíra Pelková a dodává: “My-
slím, že se nám záměr podařilo uskutečnit a s výsledkem jsme velmi spoko-
jeni. V současné době je dokončena největší malba na čelní stěně směřující k 
centru města. Po celkovém dokončení stavby vznikne ještě menší malba ve 
stejném výtvarném duchu u vstupu do mateřské školy. Chtěla bych velmi po-
děkovat hlavnímu iniciátorovi a realizátorovi výtvarného řešení fasády panu 
Mgr. Lukáši Krčkovi za jeho iniciativu a čas, který celé přípravě a realizaci 
malby věnoval.“

Náklady na zateplení činily zhruba 1,1 milionů korun a projekt byl spolufi-
nancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního 

prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 90% 
způsobilých výdajů.

(mp)

I tanky pomáhají
Hlučínský záchranný sbor
zasahuje po celé republice.

Ustavující zastupitelstvo
města Hlučína - Kulturní dům Hlučín

11.11.2014 od 16:00 hodin

POZVÁNKA
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Kulturní a sportovní akce a události v Hlučíně - listopad 2014 Místo kytičky

      [13] hlučínskénoviny

Přivítali jsme:
Filip Macháček *2014
Kristýna Stoklasová *2014
Nikolas Dudek *2014
Sebastian Tyralík *2014
David Nádeniček *2014
Richard Müller *2014
Kristián Graca *2014

Jubilanti:
Andělín Gawlik *1922
Zdeňka Gajdová *1926
Adéla Jasvecová *1933
Cecílie Smolková *1925
Matylda Gogolínová *1928
Jana Miketová *1933
Hilda Mikettová *1934

n Hledám dlouhodobý pronájem nebo koupím 
pozemek v Hlučíně – cca 200 m2. Tel.: 777 204 
705.

n Pronájem bytu 1+2 na OKD a byt 1+2 na Rov-
ninách. Tel.: 737 880 278.

n Pronajmu 1+1, Hlučín-Rovniny, po rekon-
strukci, balkón. T. 736 451 834.

n Pronajmu dvojgaráž v Hlučíně OKD, 46 m2, 
mont. jáma. Tel. 608 816 015.

1.11. Přírodní kontrasty fotosoutěž DDM Hlučín
do 2.11. Člověk ve spirále života výstava Červený kostel
4.11. 19:00 Kšanda divadlo Kulturní dům
7.11. 13:00 Hlučínský Slavíček pro děti DDM Hlučín
7.11. 15:00 Keramický klub pro děti DDM Hlučín
7.11. 16:30 Keramický klubík pro děti DDM Hlučín
8.11. 10:00 2.liga mužů TJ Hlučín - DTJ Polanka n/O volejbal Sportovní hala
8.11. 17:00 Pohodový veřer s Janou Schlossarkovou

a jejími hosty
beseda Červený kostel

12.11. 17:00 Vesnice objektive, /28/ Fotovýstava výstava Červený kostel
13.11. 17:00 Výstava fotosoutěže „Příroda v detailu“ výstava Zámecký TV Klub
14.11. 16:30 Výtvarný občasník pro děti DDM Hlučín
do 17.11. Když jsem já sloužil... výstava Muzeum Hlučínska
20.11. 18:00 Svět objektivem Tomáše Fellera: 

Z Hlučína na Nordkapp - Finsko, Norsko
přednáška Zámecký TV Klub

21.11. 13:00 Hlučínský Slavíček pro děti DDM Hlučín
21.11. 15:00 Keramický klub pro děti DDM Hlučín
21.11. 15:00 Klub Patchwork pro děti DDM Hlučín
21.11. 16:30 Keramický klubík pro děti DDM Hlučín
21.11. 16:30 Klub Patchwork pro děti DDM Hlučín
22.11. 9:00 KP kadetek TJ Hlučín - Sokol Hnojník volejbal Sportovní hala
22.11. 11:00 KP 2.tř.žen TJ Hlučín - TJ Frýdlant n/O volejbal Sportovní hala
25.11. 9:00 Vánoční tvoření pro děti DDM Hlučín
27.11. 9:30 Domov na hranici - kulturní život

Hlučínska v proměnách času
přednáška Červený kostel

28.11. 17:00 Křest knihy Anny Malchárkové
„Vyhnalovec“

přednáška Muzeum Hlučínska

28.11. 18:00 Závěrečná kolona tanečního kurzu tanec Kulturní dům
29.11. 10:00 2.liga mužů TJ Hlučín - TJ Holubice volejbal Sportovní hala
29.11. - 30.11. Víkendové soustředění judistů sport DDM Hlučín
30.11. 17:00 Rozsvícení vánočního stromu Vánoce Mírové náměstí
průběžně Kdo jsou lidé na Hlučínsku výstava Muzeum Hlučínska

JEN 150,-/HOD



Nabízíme k prodeji dva pozemky na ulici Vinohradská, 936 m2 
(parc. č. 3853/10) a 953 m2 (parc. č. 3853/11). 

Jedná se o krásné, slunné, jižně orientované pozemky v klidné části
Hlučína s výhledem do krajiny a na Beskydy. Čisté prostředí. 

Napojení na inž. sítě (kanal., voda, plyn, NN)

Cena 2.100 Kč/m2

V případě zájmu kontaktujte: hlucincan@gmail.com

Prodej stavebních parcel v Hlučíně





Zahradnictví Michňa

U Stadionu 4, Hlučín (směr silo)
Po – Pá: 8.00 – 18.00 hod

So: 8.00 – 12.00 hod
Tel.: 777 555 499, 605 937 531

zahradnictvimichna@seznam.cz

www.zahradnictvi-michna.cz

realizace a údržba zahrad a řez živých plotů
prodej: okrasných dřevin, ovocných stromů a keřů,

hnojiv, zahradních substrátů, postřiků a semen,
akce vřes - od 19,-, růže od 39,- Kč

Poděkování
Komunistická strana Čech a Moravy

si tímto dovoluje poděkovat všem voličům
za projevenou důvěru při volbách

do Zastupitelstva města Hlučína. Dále
děkuje všem kandidátům strany

za vykonanou práci v předvolebním období.

Základní organizace KSČM Hlučín


