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Nová ředitelka
Marcela Mikulová
z domova pro seniory.

Rozkvetlé sídliště
Revitalizace veřejné zeleně 
na sídlišti Rovniny. 

V sobotu 16. 8. 2014 se uskutečnil již pátý 
ročník Dožínek v Darkovičkách. Začal v 
10.00 hodin mší svatou v místní, stylově 
vyzdobené kapli.

Ve 14 hodin pak vyšel, za doprovodu hudby Wei-
ssovanky,  krojovaný průvod z ulice Kozmické, 
v jehož čele nesla  mládež dožínkový věnec. Za 
nimi pak pokračoval historický kočár, koně, lidé v 
dobových krojích a vyzdobené stroje - především 
zemědělská technika místních zemědělců, trakto-
ry, vozy, kombajny, sekačky fotbalistů a dokonce 
jeden kamion.  

Průvod došel na zdejší fotbalové hřiště, kde pan 
starosta převzal věnec a zahájil dožínkovou slav-
nost. Celým odpolednem provázela umělecká 
skupina MONA svými vystoupeními, kde nechy-
běla ukázka z Limonádového Joe, zavzpomínali 
jsme si společně na Spartakiádu, zatančili s dětmi, 
zasoutěžili se zvířátky a večer vystoupili i známí 

Oslava 90. výročí založení SDH Bobrovníky v sobotu 16. srpna 
byla opravdu důstojným, zajímavým i zábavným připomenutím 
tohoto úctyhodného výročí. 

Užili si ji skutečně všichni: mladí i dříve narození, hasiči i nehasiči, místní 
i přespolní. Bobrovničtí hasiči předvedli, že jejich sbor v devadesáti letech 
není žádný churavý stařík, ale moudré, zkušené a zodpovědné chlapisko.

Celodenní bohatý program byl zahájen slavnostním průvodem za doprovo-
du dechového Městského orchestru mladých Dolní Benešov. V čele průvodu 
kráčeli praporečníci s prapory sborů a dovedli průvod na bobrovnické hřiště. 
Tady už bylo vše připraveno - vyzdobené pódium, stany, lavičky, stánky, vý-
stava historické i nové hasičské techniky, atrakce pro děti. Následovala mše 
svatá za účasti biskupa Diecéze ostravsko-opavské Mons. Františka Václava 
Lobkowicze, který je také čestným členem sboru. Mše byla příležitostí pro 
požehnání renovovaného praporu sboru, ke kterému město Hlučín věnovalo 
stuhu, jako vyjádření poděkování sboru za jeho záslužnou a nelehkou činnost 
v celé jeho historii. Připnutí stuhy se ujali starosta města Pavol Kubuš a mís-
tostarosta Alfons Laňka.

Po mši se rozběhl program, ve kterém se přítomným představili hasiči "v 
průřezu staletími".  Zasahovala družstva se stříkačkami taženými koňmi, s 
parní stříkačkou. Profesionální hasiči Hasičského záchranného sboru MSK 
předvedli své umění při vyprošťování osoby z vozidla při simulované do-
pravní nehodě. Diváci si uvědomili, co všechno musí hasiči umět a jak je je-
jich práce náročná. Vždyť v dnešní době bohužel stačí málo, aby na místě za-
chraňovaného byl kdokoli z nás.

Pozadu nezůstala ani hasičská drobotina. Děti všem dokázaly, že si hravě 
poradí s požárním útokem, jako jejich starší kolegové. Jedinečným bylo vy-
stoupení hasičských Lvíčátek z Klimkovic, která zvládla "zásahy" na něko-
lika stanovištích s vybavením ze své miniCAS Mercedes. Pokud nám rostou 
takoví hasiči, můžeme klidněji spát.

Nejsilnějším, co do zážitku i parametrů stroje, byla ukázka použití požární-

Sboru dobrovolných hasičů Bobrovníky je 90 let

ho tanku SPOT 55 ze Záchranného útvaru HZS ČR v Hlučíně. Obr o váze 
více než čtyřicet tun si hravě na dálku poradil s požárem auta, které následně 
odsunul stranou. Své mistrovství v ovládání tohoto vozidla předvedli přísluš-
níci útvaru nejen při ukázce samotné, ale také při bravurním naložení tanku 
na speciální přívěs a jeho přepravě. 

Po tomto velmi zajímavém hasičském defilé přišla na řadu hudba, zpěv, ta-
nec. Na pódiu se vystřídala cimbálovka, kapela Úspěch a finále patřilo disko-
téce. Zábava trvala až do brzkých ranních hodin.

Sboru dobrovolných hasičů Bobrovníky patří upřímné poděkování za ne-
zištnou bezpodmínečnou službu spoluobčanům i městu, za výchovu mladé 
generace k odpovědnosti, obětavosti a pomoci. A po 16. srpnu také za jedi-
nečnou akci, kterou ke svým narozeninám uspořádal pro veřejnost. Nezbývá 
než popřát sboru mnoho dalších úspěšných let, rozrůstající se členskou zá-
kladnu a pevné zdraví všem jeho členům.

Ke zmiňovanému 16. srpnu se váže ještě jedno "nej", a sice že vzhledem ke 
koncentraci a vybavení hasičů bylo hřiště v Bobrovníkách ten den jistě jed-
ním z nejzabezpečenějších míst v republice...

(jh)

čeští i zahraniční interpreti v podání členů MONY.
 Děti se mohly vydovádět na skákacích hradech, 

zúčastnit se tomboly o hezké ceny, zajezdit si na 
koních nebo si zasoutěžit s hasiči, kteří předved-
li i ukázku své práce v hašení požáru, který se jim 
podařilo úspěšně uhasit. K občerstvení pak nechy-
běly koláče, zabijačkové speciality a mnoho dal-

ších dobrot. I přes nepříznivé počasí se akce velice 
vydařila a ukončená byla až v ranních rodinách. 

Pořadatelé by tímto chtěli poděkovat účastnícím 
se složkám za organizaci, sponzorům za ceny do 
tomboly a hlavně pak místním zemědělcům panu 
Aloisi Fichnovi a Alfonsi Laňkovi  za sponzorství 
a zapůjčení zemědělské techniky. 

Dožínky v Darkovičkách

Zastupitelstvo města Hlučína
Kulturní dům Hlučín

18. září od 16:00 hodin

POZVÁNKA

POZVÁNKA
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Místní akční skupina Hlučínsko, o. s. a 
Sdružení obcí Hlučínska ve spolupráci s 
Kulturním centrem Hlučín připravily na 
neděli 13. července Festival kultury a hlu-
čínských řemesel. 

Od 14. hodin se tak rozeznělo Mírové náměstí v 
Hlučíně folklorní a dechovou hudbou. Počasí or-
ganizátorům přálo a tak se na náměstí postupně 
sešlo několik stovek posluchačů, kteří měli mož-
nost zhlédnout různorodá vystoupení souborů z 
Hlučínska. Program byl jako každoročně bohatý.

Festival zahájila dechová kapela Rohovanka. Za 
zvuku tónů známých písní se tak postupně začalo 
náměstí plnit prvními posluchači. Rohovanku vy-
střídal dětský folklorní soubor Majiček ze Šilhe-
řovic. Poté již za potlesku diváků vtancoval na 
plac taneční soubor Slunečnice z Kobeřic, který 
předvedl dvě taneční vystoupení v rytmech zná-
mých písní. Se svým tanečním a pěveckým umě-
ním se poté předvedl folklorní soubor Karmašni-
ce z Kravař. Následovalo vystoupení Bolatických 
seniorek, které letos pro změnu předvedly divá-
kům sadu hlučínských tanců. Potlesk sklidily rov-
něž folklorní soubory Vlašanky z Bohuslavic a 
Škobránek ze Štěpánkovic.

V podvečer si diváci mohli opět zatančit polky 
a valčíky, tentokrát za doprovodu dechové kape-
ly Kobeřanky. Následně se náměstí začalo vlnit v 
rytmech známé hudby a své dovednosti předvedl 
taneční soubor Vřes z Vřesiny. 

Sestry Lenka a Hanka Koskovy poté návštěvní-
kům zahrály několik známých melodií za dopro-
vodu harmoniky. Závěrečnou tečku za festivalem 
udělala dechová kapela Hlučíňanka, se kterou si 
návštěvníci mohli opět zazpívat a zatančit v rytmu 
známých písní.

Součástí festivalu bylo také představení tradič-
ních výrobků a řemesel z regionu. Návštěvníci 
tak měli možnost zhlédnout ukázky kovářské vý-
roby, paličkování, pletení, bižuterní výrobu apod. 
Z tradičních regionálních pokrmů mohli zájemci 
ochutnat např. sýrové výrobky, mini zákusky a sa-
mozřejmě hlučínské koláče. Osvěžit se návštěvní-
ci mohli rohovským pivem Rohan.

Věříme, že festival sklidil u diváků úspěch. Vy-
stoupení byla opravdu různorodá, a tak si každý 
určitě vybral to, co bylo jeho srdci blízké. Příjem-
ně strávené odpoledne bylo navíc podpořeno bo-
hatou nabídkou občerstvení i atrakcemi pro děti.

Lenka Osmančíková

Festival kultury a hlučínských řemesel se vydařil

Vážení spoluobčané,

letní dny nám uběhly jako voda a s nimi i čas dovolených a školních 
prázdnin. Pro mnohé ještě léto neskončilo úplně a užívají si poslední volno. 
Pro školní děti znamená datum 1. září nástup do školy. V uplynulých dnech 
jsem se několika z nich ptal, zda se do školy těší. Odpovědi byly úžasné - 
všichni se do školy těší. Neberme jim jejich elán.

 A na co se můžeme těšit my ostatní? Někomu udělá radost revitalizace 
zeleně u bytových domů na Rovninách, seniorům společenská akce Kluby 
klubům v kulturním domě, kde se už tradičně o dobrou zábavu postarají 
sami senioři. Někteří senioři dostanou od města řetízek na zajištění dveří 
do bytu a sto hlučínských majitelů kol potěšíme bezplatným označením kol 
skrytým bezpečnostním kódem, který v případě krádeže pomůže dohledat 
majitele.

Zastupitelstvo města se sejde v současném složení naposledy v tomto vo-
lebním období 18. září. Projedná ještě úpravu městského rozpočtu, žádost 
na vládu České republiky o dotaci na revitalizaci štěrkovny a další důležité 
věci. Ve dnech 10. - 11. října pak proběhnou volby do Zastupitelstva města 
Hlučína. O přízeň voličů se bude ucházet devět volebních stran. Z voleb 
vzejde nové zastupitelstvo, které na svém prvním říjnovém zasedání zvolí 
radu, starostu a místostarostu. Ve stejném termínu proběhnou také volby 
senátora za náš obvod tvořený Porubou, Hlučínem a dalšími obcemi na 
Hlučínsku.

Rád bych poděkoval celému zastupitelstvu za práci, kterou během po-
sledních čtyř let odvedlo. Vážím si toho, že přestože jsme neměli na řešení 
problémů vždy stejné názory, pokaždé jsme dokázali najít kompromis, kte-
rý byl pro město nejlepším řešením.

Věřím, že i nadcházející volební kampaň bude vedena slušně a korektně, 
abyste se vy, občané, nemuseli od politiky znechuceně odvracet a mohli se 
v klidu rozhodnout, komu chcete dát do rukou zodpovědnost za rozhodová-
ní o další budoucnosti našeho krásného města.

Pavol Kubuš
starosta

Výtah z usnesení
ze 103. - 104. schůze
Rady města Hlučína
Rada města Hlučína:
n jmenovala jednu třetinu členů školských rad 

základních škol zřizovaných městem s účin-
ností od 1. 9. 2014.

n rozhodla o nejvyšším povoleném počtu žáků ve 
školní družině v Základní škole Hlučín, Hor-
nická 7, na 90 žáků s účinností od 1. 9. 2014.

n rozhodla o provedení zadávacího řízení na 
podlimitní veřejnou zakázku „Projekt kácení a 
výsadeb na sídlišti Rovniny“.

n projednala Rozhodnutí o poskytnutí podpory z 
Operačního programu Životní prostředí na akci 
„Rekonstrukce zahrady MŠ v Darkovičkách na 
dětské přírodní hřiště“. 

n rozhodla schválit realizaci a spolufinancování 
projektu „Projekt kácení a výsadeb na fotbalo-
vém hřišti v Darkovičkách“ v rámci dotace ze 
Státního fondu životního prostředí prostřednic-
tvím Operačního programu Životní prostředí.

n rozhodla udělit souhlas k bezúplatnému užití 
znaku města Hlučína Sportovnímu klubu FC 
Hlučín pro umístění na dresech.

n projednala zřízení parkovací plochy s parkova-
cím kotoučem a dodatkovou tabulkou s textem 
„8.00 – 18.00 MAX. 90 min“ podél hřbitovní-
ho oplocení na ul. Zahradní a rozhodla návrh 
realizovat.

POZVÁNKA
Vážení spoluobčané! Srdečně vás zveme na 

Uliční slavnost – sousedské setkání
v sobotu 13. září od 15 hodin na Dlouhoveské ulici v Hlučíně.

Začínáme průvodem od restaurace Stará celnice.
Bohatý program a zábava pro děti i dospělé.

Za organizátory Josef Hlubek, v.r.
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VaK Hlučín, s.r.o., upozorňuje občany
Z důvodu údržby a zkvalitnění dodávek pitné vody proběhne v Hlučíně, Darkovičkách 
a Bobrovníkách celoplošné odkalování vodovodní sítě dle níže uvedeného harmonogra-
mu. Odkalení bude probíhat v době od 7 – 14 hod.

15. 9. Bobrovníky, Malánky, Vrablovec, ul. Rovniny 
16. 9. Darkovičky – Jandova, U Rybníku, Pěší, U Dvora, Sadová, Na Záplotí, U Zámečku, Pio-

nýrská,  
17. 9. Darkovičky – K Mýtu, Vřesinská, Kozmická, Kolejní, Pěkníková, Nový svět, K Lesu, 

K Boru, Luční, Za Humny
18. 9. Hlučín ulice -  Markvartovická, Rovniny (přivaděč), U Vodárny, Na Závodí, Boční, Máne-

sova, Lelkova, Slovanská
19. 9. Hlučín ulice -  Seifertova, 28. října, Dukelská, Družební, Mládežnická,  Okrajová, Kosmo-

nautů, Svornosti, Dělnická, Okružní
22. 9. Hlučín ulice - Na Včelínku, Ostravská, Zahradní, Komenského, Tyršova, U Stadionu, E. Be-

neše, Školní, Hluboká, Cihelní, K Lesu
23. 9. Hlučín ulice -  Mírové náměstí, Opavská, Zámecká, Bochenkova, U Bašty, G. Svobody, 

Pode Zdí, Na Valech, Hrnčířská, Úzká, Farní
24. 9. Hlučín ulice -  Promenádní, Celní, Na Kr. Vyhlídce, Dlouhoveská, Růžová, Čapkova, Dvo-

řákova, Moravská, Zátiší, Ke Kořeni, Horní
25. 9. Hlučín ulice -  Vinohradská, Jasénky, Písečná, Záhumenní, Vančurova, M. Majerové, I. Ol-

brachta, P. Jilemnického 
26. 9. Hlučín ulice -  ČSA, B Němcové, P Bezruče, Pekařská, Jarní, Severní, 1. Máje, Květná, 

J. Nerudy, Hornická, Příční, P. Strádala, Krátká, Jaselská

V průběhu odkalování dojde k částečnému poklesu tlaku vody v místech odběru, případně vzniku že-
lezitého zákalu vody ve vodovodní síti. Hygienické parametry budou dodrženy.

Věnujte prosím v tomto období také větší pozornost provozu zařizovacích předmětů a vybavení do-
mácnosti napojených na rozvody vody jako vodovodní armatury – baterie, pračky, myčky nádobí, WC.

Pro případné dotazy volejte na tel. čísla: 595 042 369, 733 532 546.
VaK Hlučín s.r.o.

Pohotovost VaK Hlučín
Upozorňujeme občany, že mohou nově využít pro volání na pohotovostní linku ČOV 
Hlučín – Jasénky také číslo na mobil: 733 532 546, pevná linka: 595 043 333.

Město Hlučín pronajme nebytové prosto-
ry o výměře 241 m2 v I. PP objektu čp. 
24, Hlučín, formou výběrového řízení – 
obálkovou metodou za učenou minimál-
ní cenu ve výši 241.000 Kč bez DPH/rok, 
s tím, že náklady na elektrickou energii, 
plyn, vodné a stočné bude nájemce hradit 
přímo jednotlivým dodavatelům.

Jedná se o nebytové prostory v budově MěÚ 
Hlučín - Radniční sklípek, Mírové náměstí 24, 
Hlučín. Prostory jsou volné od ledna 2015.

Nabídky v zalepených nebo zapečetěných obál-
kách označených ,,Výběrové řízení – neotevírat 
- Nabídka na pronájem nebytových prostor Rad-
ničního sklípku na Mírovém náměstí 24 v Hlučí-
ně“, zašlete do 22. září 2014 na adresu: Městský 
úřad Hlučín, Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlu-
čín (nebo doručte osobně na podatelnu MěÚ).

Přesnou specifikaci toho, co musí nabídka obsa-
hovat, najdete na úřední desce města Hlučína. Ne-
úplné nabídky a nabídky obdržené po stanoveném 
termínu nebudou zařazeny do výběrového řízení. 
Vlastník si vyhrazuje právo nevybrat žádného zá-
jemce. Bližší informace budou zájemcům poskyt-
nuty na odboru městského majetku MěÚ Hlučín. 
tel.: 595 020 210, e-mail:zmrzlik@hlucin.cz, tel. 
595 020 266, E-mail: pavlikova@hlucin.cz.

Máte zájem o pronájem Radničního sklípku na náměstí?
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Město Hlučín získalo dotaci ve výši 100% 
z Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost na projekt s názvem „Pod-
pora standardizace orgánů sociálně práv-
ní ochrany ve městě Hlučíně“, jehož rea-
lizace probíhá v období 1. 2. 2014 - 30. 6. 
2015.

Hlavním cílem projektu je vytvoření podmí-
nek pro práci orgánu sociálně-právní ochrany 
dětí v souladu se standardy kvality sociálně-práv-

ní ochrany. V rámci projektu byl naplněn mini-
mální personální standard, což znamenalo přijetí 
dvou nových zaměstnankyň tak, aby na jednoho 
pracovníka připadalo max. 800 dětí ve správním 
obvodu. Díky projektu bylo také možné zajistit 
vhodné materiálně technické vybavení úseku so-
ciálně-právní ochrany dětí. Noví i stávající za-
městnanci tohoto úseku se navíc mohou zúčastnit 
speciálních vzdělávacích kurzů za účelem rozšíře-
ní jejich odborné kvalifikace. 

Podpora standardizace orgánů sociálně právní ochrany ve městě Hlučíně

Školní sportovní klub Ostrava organi-
zuje pro děti v Hlučíně aktivity se zamě-
řením na minivolejbal a volejbal nejen v 
průběhu školního roku, ale také o prázd-
ninách. S podporou Města Hlučín a vede-
ní Základní školy Hlučín - Rovniny se již 
třetím rokem daří v létě pořádat sportov-
ní příměstské kempy. Letošní prázdniny 
probíhají rovnou dva.

Ten první mají děti již za sebou a opět přinesl 
spoustu sportu, zábavy a legrace. Předposlední 
červencový týden měli jeho účastníci ve sportov-
ním areálu ZŠ Hlučín – Rovniny nabitý program. 
Ten začínal každý den v 8 a končil v 16 hodin a 
byl rozdělený na 3 bloky - blok pohybového roz-
voje a koordinace formou her, blok základních do-
vedností s míčem a minivolejbal a konečně tře-
tí blok, který v sobě zahrnoval celotáborovou 
hru „volání divočiny“. V průběhu poledního kli-

du rozvíjeli trenéři ŠSK Ostrava s dětmi týmovou 
spolupráci, zkoušeli logické uvažování dětí a pra-
covali na zlepšení komunikace v týmu. Odměnou 
pro všechny byl jistě středeční výlet na hlučínskou 
štěrkovnu spojený s koupáním. Pátek byl posled-
ní den, kdy měly děti možnost získat pro svůj tým 
body do celotáborové hry formou minivolejbalo-
vého turnaje. Všichni bojovali statečně dle svých 
schopností a možností. Každý účastník si proto z 
tábora zaslouženě odnesl malý dárek na památku 
a také spoustu sladkých odměn, diplom či pamět-
ní list. Trenéři ŠSK Ostrava věří, že kromě těchto 
odměn si děti domů odnesly také spoustu hezkých 
zážitků a vzpomínek.

Na všechny se tým ŠSK Ostrava těší na dalším 
sportovním příměstském táboře, který se uskuteč-
ní 18. - 22. 8. opět v prostorách sportovního areá-
lu ZŠ Hlučín – Rovniny. V případě zájmu kontak-
tujte vedoucí PT Radku Drabinovou 739 904 205.

Sportovní příměstský tábor na beachi

Z 11. na 12. července tohoto roku se konal 
na tenisových dvorcích v Hlučíně již 11. 
ročník nočního turnaje.

Počasí přálo celému turnaji, snad proto, že byl v 
pořadí již jedenáctý, a ještě k tomu 11. července.

Turnaj byl rozdělen do několika kategorií, zahrá-
li si všechny věkové kategorie, počínaje žáky zá-
kladní školy, až po důchodce. Atmosféra byla jako 
vždy velmi společenská, milá, veselá a radostná 
od hráčů ať již prohrávali nebo vyhrávali. 

Pro mne to byl turnaj povzbuzující hlavně tím, že 
jsem viděla, jak právě ti nejmladší si vynikajícně 
v tenisu počínali a znovu mám ten dobrý pocit, že 
náš český tenis má nadějné mladé hráče. Kdo ví, 
možná z těchto hráčů, bude nastávající Berdych 
nebo Kvitová, ale budou z Hlučína, nikoli z Val-
mezu nebo z Fulneku.

Již nyní se těším na 12. ročník nočního turna-
je, kterému chci předem popřát stejných úspěchů 
jako letos a hlavně ať vyjde to stále se měnící po-
časí

(zv)

V Hlučíně se sportuje i v noci

Nové číslo 
vlastivědného

časopisu
Hlučínsko
v prodeji

na Infocentru
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Montessori centrum začíná další školní 
rok s širokou nabídkou nových i již zave-
dených aktivit.

Novinkou v nabídce činností Centra je dopolední 
program pro děti od 2 let. Takzvaná Miniškolička 
bude probíhat od října každé úterý a čtvrtek v ča-
sech 8:30 až 12:00 hodin.

„Těšíme se, že si s dětmi pohrajeme s věcmi, ke 
kterým se doma moc nedostanou, zazpíváme s kla-
vírem a skloubíme to také s pohybem,“ raduje se 
Marie Šlosarková, středoškolská pedagožka akre-
ditovaná učit kurzy pro menší děti (znakování s 
batolaty, emoční inteligence a hudebně pohybo-
vý program Poznáváme svět). Miniškoličku pove-
de spolu s kolegyní Lenkou Gavlovskou: „Mnohé 
děti nás již znají, ale i tak to bude jejich první zku-
šenost s pravidelným pobytem bez rodičů. Bude 
důležité jim vytvořit přátelské prostředí. Já osobně 
se těším nejvíce na výtvarnou činnost a tvoření. To 
děti velmi baví,“ dodává certifikovaná Montessori 
lektorka Lenka.

V miniškoličce jsou děti respektujícím způsobem 
vedeny k samostatnosti. Přirozeně zde rozvíjí jem-
nou motoriku, praktické dovednosti, nebo se učí 
spolupracovat s kamarády. V Montessori herně po-
běží ale také další program. Tradiční minikluby s 
rodiči pro děti již od jednoho roku, kluby pro děti 
od 3-7 let, program Kosmická výchova nebo oblí-
bený kurz Předškolák. Zájemci mohou i nadále vy-
užít pro veřejnost otevřenou Montessori hernu ka-
ždé pondělí. Zde není nutné předchozí objednání. 

Nově se děti s rodiči mohou těšit na čtvrtletní kre-
ativní workshopy a dílny, letní dobrodružný výlet 
do žimrovických lesů, kde budeme s dětmi vařit 
na peci nebo mýt nádobí v potoce. Dále na závě-
rečné rozloučení se školním rokem s opékáním na 

Nevzali vaše dítě do školky? Zkuste miniškoličku bez rodičů

dětském ranči v Hlučíně. Do tohoto pohodového 
prostředí také směřujeme další aktivity. Rádi by-
chom zde ve spolupráci s vedením dětského ranče 
vybudovali akreditovanou Montessori mateřskou 
školu. Současně hledáme partnery a připravujeme 
program pro základní školu.

V rámci spolupráce se skupinkami z mateřských 
škol jsme v herně přivítali MŠ Ludgeřovice-Vrab-
lovec, MŠ Severní, MŠ Zdravá školka Ostrava a 
MŠ Cihelní. Pro pedagogy jsme připravili před-
nášku, která jim přiblížila fungování v Montesso-
ri základní škole. 

Od října u nás začne půlroční kurz o komunika-
ci nejen s dětmi Respektovat a být respektován. 
Vzhledem k popularitě manželů Kopřivových 
byla jeho kapacita naplněna první týden po zve-
řejnění termínu.

Pokud se budete chtít přihlásit do kroužku, na 
přednášku nebo se jen podívat, co nového chystá-
me, vše najdete na našich stránkách montessori-
-hlucin.webnode.cz, nebo Facebooku www.face-
book.com/montessori.hlucin. 

Jsme moc rádi, že vás vzdělávání i nadále za-
jímá. 

Monika Vokřínková

Ve čtvrtek dne 26. 6. uskutečnil Klub dů-
chodců Darkovičky autobusový zájezd do 
Velkých Losin. Ráno před odjezdem ne-
bylo počasí valné, bylo chladno a pršelo. 

Dopoledne se však počasí umoudřilo a vysvitlo 
i sluníčko. Po dojezdu do Velkých Losin jsme si 
prohlédli lázně a navštívili jsme ruční papírny, kte-
ré byly založené v polovině 90-tých let 16. století 
Janem mladším ze Žerotína. Po čtyřech stoletích 
nepřetržitého provozu představují dnes ruční pa-
pírny významnou kulturní a technickou památku a 
v současné době je tento pracující podnik nejstar-

ší nejen v naší republice, ale také v zemích střední 
Evropy. Po obědě jsme odjeli do města Šumperku 
a na zpáteční cestě jsme se zastavili v Rýmařově, 
kde jsme navštívili pana faráře Františka Zehnala, 
který byl v minulých letech na hlučínské farnos-
ti. Naše návštěva ho moc potěšila. Domů jsme se 
vrátili v podvečer a na společné večeři poseděli v 
restauraci „U Fredy“.“ Domů jsme odcházeli una-
vení z dlouhé cesty, ale s vědomím, že jsme spo-
lečně strávili hezký den.

Za klub důchodců Darkovičky
František Kuřidém

Zájezd Klubu důchodců Darkovičky do Jeseníku

Srdečně zveme všechny ženy z Darkovi-
ček, které by si jednou za čas rády našly 
chvilku samy pro sebe a odpočinuly si od 
domácích a pracovních povinností a navá-
zaly nové přátelské vztahy.

Dámské čtvrtky se budou konat každý poslední 
čtvrtek v měsíci, v Kulturním domě v Darkovič-
kách. Začínáme 25. 9. 2014 od 18:00.

Společně se seznámíme a pokaždé vymyslíme 
nějaký program na příští setkání. Můžeme jen tak 
posedět a povídat si, promítnout si filmy, uspořá-
dat přednášky, domluvit si nějaký společný výlet, 
vyrábět výrobky atd.  Možností je mnoho aneb 
fantazií se meze nekladou.

Pro vaše pohodlí doporučujeme nechat ratoles-
ti doma.

Těšíme se na všechny, přijďte mezi nás, ať Dar-
kovičky ožijí!!!

Bližší informace poskytne paní Marie Hanusová 
(maruska.hanusova1@email.cz).

Dámské čtvrtky v Darkovičkách
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Domov pro seniory od nového roku pro-
šel třemi velkými změnami. Od 1. 1.2014 
přešel z vlastnictví kraje do majetku měs-
ta Hlučína. Nově také změnil svůj název z 
Domova u Jezera na Domov pod Vinnou 
horou. Do třetice má od července novou 
ředitelku Marcelu Mikulovou.

Paní ředitelko, jaké jsou vaše první dojmy? 
Domov je krásný, menší, spíše rodinného typu, 

což je ideální nejen pro sociální práci, ale také 
pro uživatele a personál. Všichni se tady znají, je 
to taková velká rodina. 

Jak vás na novém pracovišti přijali?
Vlídně a vstřícně, jak ze strany uživatelů, tak za-

městnanců. Lidé v domově se na mě obracejí se 
svými každodenními problémy i pocity. Zaměst-
nanci mě překvapili milým přivítáním – obrovskou 
kyticí.  Je to povzbudivé a musím konstatovat, že 
jsem si hned zvykla, do práce se těším. Každý den 
je jiný, něčím překvapí, něčím obohatí. 

Město Hlučín převzalo domov z vlastnictví 
kraje. Myslíte si, že je to pro občany města 
výhodné? 

Zastupitelstvo udělalo správný krok, kterým za-
jistilo lidem na Hlučínsku, že domov zůstane so-
ciálním zařízením pro potřebné seniory. Každý se-
nior se může ocitnou v situaci, kdy pomoc rodiny 
či blízkých nestačí.  

Co máte na mysli pod pojmem „potřebný se-
nior“?

Domov pro seniory je určen lidem starším 65 let, 
kteří se již nedokážou o sebe sami postarat, jsou 
závislí na pomoci druhé osoby a využití terénních 
sociálních služeb je pro ně již nedostačující. 

Co je v domově nového?
Domov zřídil dvě nové služby. Od 1. 1.2014 Do-

mov se zvláštním režimem, který poskytuje od-
bornou sociální a ošetřovatelskou péči seniorům 
starším 60 let s nízkou mírou soběstačnosti, po-
kročilou ztrátou paměťových schopností či různý-
mi typy demencí, Alzheimerovou chorobou, apod.

„Stáří není handicap,“ říká ředitelka hlučínského domova pro seniory

Mgr. Marcela Mikulová (42), vystudovala Ostravskou univerzitu, obor sociální pedagogika – pre-
vence a resocializace. Po střední škole pracovala v pojišťovně, na magistrátu města Ostravy, napo-
sledy jako vedoucí odboru organizačního a hospodářské správy v Moravské Ostravě a Přívoze, poté 
v domově pro seniory v Ostravě. Je vdaná, má dva syny – 10 a 18 let, bydlí v Darkovičkách. Manžel 
pracuje jako stavební inženýr v zahraniční firmě. Ráda jezdí na kole, lyžuje, čte současnou beletrii, 
životopisné romány a odborné časopisy. Ráda navštíví také divadlo nebo koncert.

Od července pak tzv. „Odlehčovací službu“, jed-
ná se o pobytovou službu určenou seniorům star-
ším 60 let, kteří mají sníženou soběstačnost z dů-
vodu věku či zdravotního postižení, o které pečuje 
jiná fyzická osoba v jejich přirozeném sociálním 
prostředí, která však má také nárok na nezbytný 
odpočinek. 

Tuto službu je možné domluvit s předstihem, mi-
nimální délka pobytu je 7 dnů. 

Nabízí domov nějaké volnočasové aktivity?
V domově pracují ergoterapeutky, které nabí-

zí našim uživatelům různé aktivity, např. tvořivou 

dílnu, trénink paměti, zpívánky, čtenářskou dílnu, 
cvičení pro seniory, malování či ruské kuželky. 

Na co se chcete v budoucnu zaměřit?
Mým přáním je, aby se zde uživatelé cítili jako 

doma. Práce v domově je smysluplná, pakliže ji 
člověk dělá rád. Denně si zde uvědomíte, jak čas 
rychle běží, kdy najednou z plné síly  můžete být 
závislí na pomoci druhých. Stáří není handicap, je 
to fáze života, kterou můžeme prožít aktivně. Chtě-
la bych, aby náš domov byl vlídným a bezpečným 
místem, kde je respektována jedinečnost každého 
člověka. 

Na to, jak je výběrem nové paní ředitelky spokojen, jsme se ze-
ptali místostarosty Alfonse Laňky.

S výběrem jsem velmi spokojen. Paní ředitelka se orientuje jak v ekono-
mické, tak sociální oblasti. Je komunikativní, dokáže naslouchat i rozho-
dovat. Zúčastňuji se zásadních porad vedení domova a mám z nich dob-
rý pocit. Vedení i zaměstnanci se snaží svou práci odvádět kvalitně, což se 
odráží v pozitivním hodnocení domova z řad klientů, občanů i nadřízených 
orgánů.

Jsem rád, že nová paní ředitelka navázala na práci bývalého pana ředi-
tele a spolupráce zástupkyně p. Volkové a Mgr. Mikulové je velmi dobrá. 
Žádná personální čistka se nekoná. Domov je naší městskou organizací, 
která je ekonomicky i organizačně stabilizovaná.

Nezatíží domov příliš rozpočet města?
S nadsázkou beru domov jako své dítě. V zastupitelstvu nás bylo pro pře-

vedení domova do majetku města před několika lety pět. Během následu-
jícího období se podařilo přesvědčit nadpoloviční většinu zastupitelů, že 
převedení na město Hlučín, zkvalitní sociální služby občanům města i blíz-
kého okolí. 

Další problém nastal, když kraj přehodnocoval své nabídky k převodu na 
město. Podařilo se nám za velmi dobré spolupráce vedení kraje úspěšně 
provést převod. 

Město Hlučín získalo domov včetně pozemku v účetní hodnotě 147 mil k 
1. 1. 2014 do majetku zdarma. Co se týká ekonomiky, je domov v letošním 
roce soběstačný. Za rok 2014 odvede do rozpočtu města 950 tisíc korun. 
Rozpočet města tedy nezatíží a dokonce přinese nemalý zisk.

Co další městské aktivity v sociální oblasti?
Sociální služby jsou ve městě na velmi slušné úrovni. Město má zpracova-

ný komunitní plán na delší časové období. Problém bydlení řešíme s před-
stihem. Z dotací rozšiřujeme bydlení na ul. Opavské 23 o 6 nových sociál-
ních bytů v hodnotě 3,3 mil. korun.

V roce 2013 jsme zakoupili bytový dům na ul. Severní od RPG za 8 mili-
onů korun. Je v něm 49 bytů o velikosti 1+1. Nájemníci tohoto domu mají 
nové smlouvy a podstatně nižší nájemné než u RPG. Byla zavedena odleh-
čovácí služba, krizové bydlení, domov se zvláštním režimem, podporujeme 
finančně nízkoprahové zařízení Elim.

Váš vztah k charitě je všeobecně znám, jak jste se  k ní dostal?
Dostal jsem se k tomu asi proto, že má firma je úspěšná. Podporuji fi-

nančně i materiálně řadu zájmových složek, důchodců i některé poskyto-
vatele sociálních služeb.

Děkuji za rozhovor.
(mp)
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Možná se vám to bude zdát jako prkoti-
na a zcela nepodstatná věc, ale majitelé 
domů, jichž se to přímo týká, se na to dí-
vají jinak. 

Spoustě pejskařů totiž vůbec nevadí, když vy-
jdou se svým pejskem před dům, aby ho vyvenči-
li, že se pejsek vyčůrá přímo na nejbližší rok ba-
ráku. Buď jsou líní udělat pár kroků navíc, nebo 
jsou myšlenkami někde jinde – prostě to neřeší a 
nevnímají. Ale fasády domů tím opravdu trpí, jsou 
poškozovány a objevují se na nich ošklivé fleky. 
A nejedná se jen o ničení fasád. Obdobná situace 
je na Mírovém náměstí, zejména před samoobslu-
hou Centrál, kde pejskaři nechávají pejsky čůrat 
přímo na květinové záhony. V některých místech 
to již vysazené rostliny úplně vzdaly, prostě ze-
žloutly a uhynuly. Nic proti pejskům a pejskařům, 
ale je třeba, aby se všichni chovali tak, aby neni-
čili majetek někoho jiného a nikomu nezpůsobo-
vali škodu.

Pejskaři,
buďte ohleduplní

O Dětské rehabilitaci v Hlučíně se v Hlu-
čínských novinách psalo již několikrát, 
naposledy v květnu letošního roku v sou-
vislosti se Dnem sociálních služeb Hlučín-
ska nazvaným „Hlučínský trakař solida-
rity“. 

Častým důvodem zmínky o Dětské rehabilitaci 
bývá uvedení výše dotace, jež byla poskytnuta na 
její činnost, oznámení o úpravách prostor, zvele-
bení zahrady či zateplení budovy. Je chvályhodné, 
že se naše město snaží vytvářet kvalitní podnětné 
prostředí pro fungování tohoto sociálně-zdravot-
nického zařízení a patří mu za to veliký dík. Děti 
však kromě pěkného prostředí potřebují také las-
kavé přijetí, které se jim tady každodenně dostává. 
Posláním Dětské rehabilitace je zlepšit pravidel-
nou odbornou péčí stav dětí s postižením natolik, 
aby se mohly co nejlépe začlenit do běžného živo-
ta svých vrstevníků. Z pokroků naší dcery usuzuji, 
že se toto poslání daří naplňovat. Proto bych ráda 
touto cestou poděkovala všem pracovnicím Dět-
ské rehabilitace, za jejich kvalitní služby, profe-
sionální přístup k dětem i rodičům, za laskavost a 
vstřícnost. Jejich práce je náročná, ale jednoznač-
ně smysluplná. 

Při této příležitosti rovněž děkuji Svazku obcí 
mikroregionu Hlučínska za finanční dar, který byl 
na akci „Hlučínský trakař solidarity“, poskytnut 
na intenzivní lázeňský rehabilitační program naší 
dcery.

Maminka jedné z klientek DRH

Trakař pomohl

V záchytné stanici pro psy v Hlučíně na 
ul. Markvartovické, v areálu TS Hlučín 
s.r.o. se nyní nachází jeden pes čekající  na 
své nové pány.  

Provozovatel záchytné stanice: TS  Hlučín 
s.r.o., se sídlem Úzká 717/3, 748 01  Hlučín, IČ 
25887289

Telefon   595 043 591
Návštěvní hodiny:
pondělí - pátek: 6:00 - 18:00 hod.
sobota - neděle: 8:00 - 12:00 hod.

Odběr pejsků:
pondělí - pátek: 6:00 - 14:00 hod. 

Sponzorské dary na provoz psího útulku 
lze poskytovat:

1) v naturáliích (granule pro psy) - odevzdat pří-
mo na TS Hlučín s.r.o., ul. Markvartovická

2) finanční  na pokladně MěÚ Hlučín. Na požá-
dání vám bude vystaveno potvrzení města o přije-
tí daru (o potvrzení požádáte přímo na pokladně)

3) finančním převodem na účet: 000019-
1843589399/0800, vedený u České spořitelny 
a.s., pobočky Hlučín, var. symbol 6490311. Na 
požádání vám bude vystaveno potvrzení města o 
přijetí daru (o potvrzení požádáte odbor životního 
prostředí a komunálních služeb, p. Dedkovou, tel: 
595020231).

Záchytná stanice pro psy

Ev.č.  9/2014
Jméno  BARY
   pes
Stáří   5 let
Popis  bílošedohnědý kříženec, kupírova-
ný ocas, hodný, klidný, ke starším lidem, 
vhodný k RD
Nález 01.04.2014, areál HZS Hlučín
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Město Hlučín, člen Národní sítě Zdravých 
měst, se i letošní rok, tak jako v minulých 
letech, přihlásilo k již tradiční celoevrop-
ské akci Evropský týden mobility a Ev-
ropský den bez aut. V zemích Evropské 
unie probíhá tato akce již od roku 1998 a 
Česká republika se do této kampaně zapo-
juje od roku 2002.

Evropský den bez aut, je dnem zaměřeným na 
ochranu životního prostředí. Je pevně stanoven 
na 22. září. Letos tento den připadne na pondělí a 
akce k Evropskému týdnu mobility budou probí-
hat již od úterý 16.9.

Hlavním mottem letošního Evropského týdne 
mobility jsou myšlenky: „Ve městě bez aut“. Té-
matem 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 souvislosti 
s dopravou nutné řešit. Chceme touto akcí podpo-
řit zájem o alternativní dopravu k automobilové 
dopravě a to zejména cyklodopravu, pěší dopra-
vu i MHD.

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

Pondělí 22.9. v rámci Evropského dne bez aut
- od 7:00 do 12:00 hodin uzavření Mírového ná-

městí a části komunikace u Kulturního domu pro 
automobilovou dopravu

- od 8:00 hodin soutěž v jízdě zručnosti a do-
pravních znalostech pro žáky základních škol na 
Mírovém náměstí

- od 9:30 hodin malování na asfaltu na téma do-

Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2014 ve městě Hlučíně

prava u KD Hlučín pro žáky mateřských škol a 
nejen pro ně 

Na úřad bez auta! – je výzvou všem zaměstnan-
cům Městského úřadu Hlučín, aby tento den přije-
li do práce MHD, na kole nebo přišli pěšky – pro-
stě své auto nechali doma. Akce bude probíhat ve 
více městech Moravskoslezského kraje a zaštiťuje 
ji krajský úřad.

V rámci celého Evropského týdne mobility:
14. 9. (neděle) cyklojízda pro veřejnost po cyk-

lostezkách Hlučínska – start cyklistů v 10:00 ho-
din na Mírovém náměstí, cíl u Hlučínského jezera 

(pro všechny účastníky bude připraveno občerst-
vení a slosování o věcné ceny)

16. 9. (úterý) představení Dětský dopravní kaba-
ret v kulturním domě pro žáky mateřských a zá-
kladních škol

16. 9. – 28.9. výstava žákovských výtvarných 
prací na téma udržitelná doprava v Kulturním 
domě v Hlučíně. 

Vernisáž výstavy proběhne 16. 8. od 8:00 hodin
4. 10. (sobota) Hlučínsko – vřesinská šlápota  - 

dálkový pochod mezi Hlučínem a Vřesinou
Srdečně vás na všechny akce zveme.

Podzimní mobilní svoz velkoobjemového 
odpadu bude probíhat v těchto termínech 
od 29. 9. – 23. 10., 6. 10. – 9. 10., 13. 10. – 
16. 10. a 20. 10. – 23. 10. 2014.

Kontejnery budou v Hlučíně a městských čás-
tech rozmístěny v termínu od 29. 9. – 2. 10. 2014:

Hlučín: 
ul. Hornická – u kotelny
ul. Hornická ul. – u věžáků
ul. Hornická + P. Strádala – křižovatka
ul. Jarní + Severní – křižovatka
ul. B. Němcové + Severní – křižovatka
ul. 1. Máje – vedle kavárny
ul. Tyršova + Komenského – křižovatka
ul. Opavská – za bytovými domy
ul. ČSA naproti polikliniky – za byt. domy

Kontejnery budou přistaveny v průběhu prvního 
dne svozu, během termínu budou po naplnění od-
vezeny, znovu přistaveny, poslední odvoz bude dne 
2. 10. mezi 7 a 12 hodinou.

V termínu od  6. 10. – 9. 10. 2014:

Hlučín:
ul. Hrnčířská - u parčíku
ul. Dr. Ed. Beneše
ul. Na Krásné Vyhlídce - na konci ulice

ul. Dlouhoveská - u klubu důchodců 7. - 9. 10.
ul. Dlouhoveská - u kapličky 9. - 10. 10.

Darkovičky:
Kulturní dům
ul. K Mýtu + Vřesinská - křižovatka
Patorie

Kontejnery budou přistaveny v průběhu prvního 
dne svozu, během termínu budou po naplnění od-
vezeny, znovu přistaveny, poslední odvoz bude dne 
9. 10. mezi 7 a 12 hodinou.

V termínu  od 13. 10. – 16. 10. 2014:

Hlučín:
ul. Cihelní - u kotelny
ul. Dukelská - parkoviště 
ul. 28. října + Písečná - křižovatka
ul. Rovniny - bývalá školka
ul. Rovniny + Na Závodí - křižovatka
ul. I. Olbrachta + Vinohradská - křižovatka
ul. Moravská + Ke Kořeni- křižovatka
ul. P. Jilemnického - v zatáčce
ul. Dělnická - uprostřed ulice
ul. Mánesova - konec ulice

Kontejnery budou přistaveny v průběhu prvního 
dne svozu, během termínu budou po naplnění od-

vezeny, znovu přistaveny, poslední odvoz bude dne 
16. 10. mezi 7 a 12 hodinou.

V termínu od 20. 10. – 23. 10. 2014:

Hlučín: nad cihelnou - na pravé straně
Jasénky - pod Mušálem
Bobrovníky: Malánky - odbočka na Vrablovec
ul. Požárnická - Hrabová
ul. Lesní - u hasičské zbrojnice
ul. Na Sídlišti - konec ulice
ul. Střední + Křivá - křižovatka
ul. U Hájenky
U BOBRY CLUBU

Kontejnery budou přistaveny v průběhu dne prv-
ního dne svozu, během termínu budou po naplnění 
odvezeny, znovu přistaveny, poslední odvoz bude 
dne 23. 10. mezi 7 a 12 hodinou.

Do kontejnerů ukládejte jen velkoobjemový od-
pad, nepřeplňujte je a neukládejte do nich nebez-
pečný odpad, který můžete denně, včetně sobot, 
uložit na sběrném dvoře v areálu TS Hlučín s.r.o. 
na Markvartovické ulici. Svoz velkých kusů je ur-
čen pouze pro občany - nepodnikající fyzické oso-
by! Právnické osoby a podnikající fyzické osoby 
řeší likvidaci odpadů na své vlastní náklady!

Podzimní mobilní svoz velkoobjemového odpadu
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Zdravé město Hlučín v měsíci říjnu le-
tošního roku zahájí práce na revitaliza-
ci veřejné zeleně na Rovninách. Na akci 
získalo finanční prostředky z dotačního ti-
tulu vyhlášeného Ministerstvem životního 
prostředí v rámci operačního programu 
životního prostředí ve výši 75% způsobi-
lých nákladů na realizaci akce. 

Projektová dokumentace byla zpracována pro-
jektantkou Ing. Olgou Šamárkovou a  Rada města 
Hlučína schválila na svém srpnovém zasedání na 
základě provedeného podlimitního výběrového ří-
zení dodavatele akce a to firmu DVOŘÁK LESY, 
SADY, ZAHRADY s.r.o. Práce budou probíhat 
ve třech lokalitách a celkové náklady budou té-
měř dva miliony korun. Na podzim se začne ká-
cením dřevin, vyfrézováním pařezů a přípravou 
území pro jarní výsadbu. Na jaře bude provedena 
výsadba dřevin a keřů a v závěru se dokončí finál-
ní úpravy.

Řešené lokality jsou znázorněny v mapce. Jedná 
se o sídlištní zeleň, ve které převládá bříza bělo-
korá, která v minulosti vytvořila zelené odclonění 
lokalit a celkově území zpříjemnila. V současné 
době už ale výsadba krátkověkých dřevin, jejichž 
stáří se pohybuje kolem 45 let, neplní svou funk-
ci, některé dřeviny jsou již i nebezpečné a musí 
se odstranit. Z dlouhověkých dřevin se na sídliš-
ti nejvíce vyskytuje lípa srdčitá a javor klen. Před 
vchody do panelových domů jsou většinou keře, 
které tady volně vysadili místní obyvatelé. 

Záměrem projektu je vytvořit funkční zeleň, kte-
rá bude sloužit místním obyvatelům a nahradí 
krátkověké nefunkční dřeviny. Cíle, které si nový 
projekt klade, jsou však mnohem širší. Mělo by 
dojít k vysazení adekvátní náhrady za vykácené 
stromy, k odclonění lokalit od silnice a vytvoření 
odpočinkového prostoru města. 

Pro novou výsadbu se použijí zejména dlouho-
věké rostliny, které jsou atraktivní po celé roční 
období. Nová výsadba se také více začlení do kra-
jiny a zmírní škodlivé vlivy na životní prostředí. 
Zeleň bude plnit funkci zdravotní, estetickou, bio-
logickou a v neposlední řadě i sociální. Osazova-
né dřeviny nejsou jedovaté a nevyvolávají alergic-
ké reakce. Také nemají nebezpečné trny, o které 
by mohly poranit děti. 

A teď pár slov k jednotlivým řešeným lokalitám.

Část A) 
Nachází se za kulturním domem a upra-
vovanou plochu tvoří prostranství okolo 
dvou panelových domů. 

V jižní části se odstraní břízy a nevyhovující 
vrba a smrk. Ostatní dřeviny budou ponechány. 
Vytvoří se tady alejky menších stromů višně křo-
vité, vždy směrem ke vchodu do budovy. Podél 
chodníků bude umístěno keřové patro z trojpuku 
něžného a svídy bílé. Dominantu bude tvořit vilín 
prostřední.

Směrem mezi dvěma domy, po pravé straně, 
bude umístěna skupina zlatice prostřední. Solitéru 
pak vytvoří buk lesní.

Mezi budovami bude zachována většina dřevin. 
Solitérou celé plochy bude platan javorolistý. Stá-
vající skupina stromů se doplní o jírovec pleťový.

Revitalizace veřejné zeleně na sídlišti Rovniny

Po pravé straně druhé budovy (blíže ke KD) 
bude vysázena alej z třešně pilovité. V podros-
tu těchto stromů se vysadí skalník Damerův, kte-
rý zpevní svah a bude zmírňovat erozi půdy. Tato 
alej se protáhne až na plochu před druhým pane-
lovým domem.

Před druhou budovou se vysadí buk lesní. Vstup 
do budovy podél chodníku ozdobí keřové, stálo-
zelené patro z bobkovišně lékařské. Z keřového 
patra pak vystoupí šácholan hvězdicovitý.

Poslední částí tohoto místa je západní strana od 
druhé budovy. Je tady travnatá plocha, která se 
doplní o stromy a keře. Stromové patro bude tvořit 
platan javorolistý, jírovec pleťový, vrba bílá a bo-
rovice limba. Keřové patro bude tvořit kombinace 
vajgélie květnaté a tavolníku niponského. Odclo-
nění vytvoří alej stromů z habru obecného.

Část B) 
Tato plocha je mezi ulicí Písečná, J. Sei-
ferta a 28. října. 

Zde se odstraní břízy a většina smrků. Blíže k 
ulici Jaroslava Seiferta u nejvýchodnějšího domu, 
bude ponechána borovice černá. Podél silnice se 
vysadí alej stromů z lípy srdčité.  K tomuto domu 
bude vysázen vilín prostřední a javor mléč. 

Před další dům se umístí buk lesní a vilín pro-
střední a také skupina jehličnatých dřevin boro-
vice limba.

Třetí bytový dům bude předsazen skupinou jeh-
ličnatých dřevin borovice limba, solitéra bude 

tvořena jírovcem pleťovým a vilínem prostřed-
ním, zakončena skupinou z borovice limba. Čtvr-
tý bytový dům bude předsazen ze západní strany 
(podél ulice Písečná) z habru obecného. Ze sever-
ní strany, podél ulice 28. října, bude vytvořena alej 
buku lesního. 

Skupiny keřů podél chodníků se osadí stálezele-
nou bobkovišňí lékařskařskou, trojpukem něžným 
a vajgélií květnatou. Budou zde umístěny solitérní 
stromy jírovec pleťový, jinan trojlaločnatý, platan 
javorolistý, vrba bílá a vilín prostřední.

Část C) 
Poslední řešená plocha se nachází mezi 
ulicí J. Seiferta, školním hřištěm a ulicí 
Dukelská.

Budou zde odstraněný břízy a jinak nevhodné 
stromy. Blíže k hřišti se vysadí alej třešně pilovi-
té. Svah na hranici pozemku bude osázen svídou 
bílou a svídou výběžkatou. Použije se tady protie-
rozní jutová síť. Na patě svahu budou skupinky tří 
borovic lesních. 

Před budovou bude pokračovat alej stromů z blo-
ku lípy srdčité. Budou zde solitéry z platanu javo-
rolistého, jírovce pleťového a buku lesního.

V prostoru před každým vchodem bude umístě-
na skupina keřů šeříku obecného, který se bude 
pravidelně střídat se šácholanem hvězdicovitým.

Zbývá jen dodat, že věříme, že sídliště  Rovniny 
se díky revitalizaci zeleně stane pro občany loka-
litou, která bude pro bydlení atraktivnější a celko-
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Město Hlučín v rámci programu prevence 
kriminality stále nabízí zdarma bezpeč-
nostní řetízky na vchodové dveře, a to bez 
montáže.

Nabídka se týká hlučínských občanů, kteří pobí-
rají starobní nebo invalidní důchod a dále zdravot-
ně postižených. V případě zájmu kontaktujte Ing. 
Terezu Kubinovou, odbor školství a kultury MěÚ 
Hlučín, dveře B101, e-mail: kubinova@hlucin.cz, 
tel. 595 020 317, 725 053 622, Hlásit se můžete 
do 15. září 2014.

Město Hlučín v rámci programu prevence 
kriminality rozjíždí pilotní projekt ,,Fo-
renzní značení jízdních kol pomoci synte-
tické DNA‘‘.

Prvních 100 cyklistů ve městě si bude moci ne-
chat ,,označit“ své kolo před možnou krádeží. Zá-
jemce musí být starší 18 let.

Jak se zájemci o značení kol mohou zaregis-
trovat?

Telefonicky či osobně na Městské policii Hlučín 
tel. 595 020 202, a to až od 4. září 2014 (na dřívěj-
ší přihlášení nebude brán zřetel).

Kdo bude značení provádět?
Městská policie Hlučín. 
Kde?
Na Mírovém náměstí v Hlučíně.
Kdy?
17. 9. 2014 v době od 9:30 - 12:00 hodin a ná-

sledně 24. 9. 2014 v době od 14:00 - 16:30 hodin. 
Poslední jízdní kolo k označení bude přijato nej-

později 15 minut před posledním termínem zna-
čení. Upozorňujeme, že vzhledem k technologii 
nelze značit jízdní kola za deštivého počasí popří-
padě mokré jízdní kolo. 

Jaká kola se značí?
Čistá kola v dobrém technickém stavu.
Kolik značení stojí?
Značení je zdarma.
Co mít s sebou?
Občanský průkaz, doklad o nabytí kola. V přípa-

dě, že tento doklad již občan nemá, vyplní na mís-
tě čestné prohlášení o nabytí kola do svého vlast-
nictví. Projekt je z 90% financován Ministerstvem 
vnitra ČR.

Ochraňte své kolo před krádeží

V rámci komunitního plánování klub 
důchodců na Vrablovci pořádal v sobo-
tu dne 26. 7. 2014 v 15:00 hodin u Spo-
lečenského domu (bývalé hasičárny) po-
sezení s tancem.

K tanci a poslechu hrála oblíbená  hudba pana 
Blokeše. Pozvání přijali a přišli mezi nás senioři  
z Hlučína, Petřkovic, Ludgeřovic i Šilheřovic.  

Byli jsme mile překvapeni, že přišli i mladí 
lidé se svými dětmi.  Zúčastnilo se přes 100 lidí. 

Měli jsme připraveny koláče, zákusky, makrely, 
klobásy, čepované pivo, víno, kolo štěstí. 

Jako obvykle přišel také kronikář a fotograf 
pan Vjačka z Ludgeřovic, který nikdy na vrab-
lovecké důchodce nezapomíná, čehož si nesmír-
ně vážíme. 

Odpoledne proběhlo v  dobré náladě. Všichni 
odcházeli spokojeni.                

 Eva Vojevodová
předsedkyně KD Vrablovec

Komunitní plánování a důchodci z Vrablovce

Město Hlučín na počátku roku vyhlásilo v rámci svého projektu Hlučín zdravé město již  
6. ročník fotografické soutěže u příležitosti Dne stromů. V letošním roce bylo téma soutěže 
rozšířeno na veškerou živou i neživou přírodu. 

Pravidla soutěže
Název soutěže: PŘÍRODA V DETAILU
Vyhlašovatel - pořadatel: Město Hlučín 
Koordinátor soutěže: KC Hlučín  
Zodpovědný vedoucí soutěže: RNDr. Soňa Prášková
Technická spolupráce: Core Trade s.r.o. - Michal Jačanin
Platnost soutěže: od 1.1.2014 do 31.10.2014

• Do soutěže se může zapojit každý fotograf (amatér, profesionál) bez rozdílu věku, pohlaví, národ-
nosti a vyznání 
• Svojí registrací v soutěži na www.kc-hlucin.cz potvrzuje každý její účastník, že souhlasí s pravidly 
této soutěže a že jím zaslané fotografie pořídil osobně 
• Všechny zaslané fotografie budou k zhlédnutí na uvedených internetových stránkách Kulturního 
centra Hlučín
• Do soutěže lze zasílat pouze fotografie  přírody zaměřené na detail 
• Jedna strana fotografie musí být větší nebo rovno velikosti 1500 px
• Fotit můžete od data vyhlášení soutěže do 31. října 2014  
• Každý fotograf může poslat do soutěže maximálně 15 fotografií 
• Fotografie musejí být odesílány pouze v souboru JEPG a to až v termínu od 1. 10. do 31. 10. 2014
• Fotografie může obsahovat copyrighty 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
• Pořadatelé si vyhrazují právo použít zaslané snímky do soutěže k bezplatné prezentaci v rámci při-
pravované výstavy ke Dni stromů
• Všichni autoři zaslaných snímků obdrží pamětní grafický list a 3 nejúspěšnější obdrží věcné ceny
• Hodnotí se nejen kvalita fotografie, ale i její obsah k danému tématu
• V případě možnosti 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  

Bezpečnostní řetízky zdarma
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Fotbalisté pomohou
s odvozem šrotu
Příznačným názvem Železný čtvrtek po-
jmenovali svou iniciativu hlučínští fotba-
listé, kteří budou dne 25. 9. 2014 od 14 ho-
din sbírat ve městě železný šrot. 

Akci pořádá fotbalový klub FC Hlučín za pod-
pory města Hlučína. Město vyčlenilo čtyři sběrná 
místa a poskytlo traktor s řidičem. Kovový sběr 
budou svážet reprezentanti města Hlučína v kate-
gorii U19 (dorost) pod vedením svého trenéra a 
vedoucího trenérů mládeže Jaroslava Kolínka. 

Celá akce začne na ulici Opavské a fotbalisté po-
stupně objedou všechny ulice ve městě. Harmono-
gram trasy s mapou dostanou občané před akcí do 
schránek. Fotbalisté žádají občany, aby všechen 
nepotřebný kovový odpad přistavili na stanovená 
místa, případně nechali před domem.  

Peníze získané za sběr půjdou na podporu těch 
nejmenších fotbalistů. Začínající hlučínští fotba-
loví Tygříci předem děkují všem občanům a hrá-
čům za podporu. 

(jh)

Štěrkovna Open
fotbalového klubu FC Hlučín
Na středu 1. října si areál štěrkovny „pro-
najali“ fotbalisté FC Hlučín. Tentokrát se 
tady ale nebude konat tradiční trénink. 

Fotbalisté plní svůj slib a jejich „tréninkem“ 
bude úklid celého areálu štěrkovny. Toho se zú-
častní všichni členové a hráči FC Hlučín. Jako je-
den tým chtějí podat skvělý výkon a udělat po-
řádek ve svém městě. Dají tím najevo, že jim na 
Hlučíně záleží nejen na hřišti.

(jk)

Pozvánka na zájezd
ZO ČZS Hlučín-město pořádá v sobotu 
27. září zájezd s tímto programem: zámek 
Fryštát u Karviné, šikmý kostel sv.Petra z 
Alkantary a vrch Čantoryje s rozhlednou 
(lanovkou z obce Ustroň v Polsku).

Cena: jízdné 240,- pro členy, ostatní 270,-, vstu-
py (60/40 + 30/20), lanovka 20 Zl. Odjezd v 8 hod 
od KD Hlučín. Přihlášky v obchodě Zahrádkář na 
Ostravské ul. Srdečně zve všechny zájemce výbor 
ZO.                                                         J. Sabolová

Dne 8. srpna 2014 jsme se rozloučili s paní Ma-
rií Adamcovou. Děkujeme všem příbuzným, 
přátelům a známým za projevenou soustrast, 
za květinové dary a účast při rozloučení. Naše 
poděkování patří také P. Mgr. K. Szewczyko-
vi, pohřební službě Breuer za vstřícnost a péči o 
důstojný průběh posledního rozloučení. Dále dě-
kujeme p. MUDr. D. Kubinovi a sestře M. Ben-
kové za péči, kterou poskytovali zesnulé v době 
její nemoci.

Zarmoucená rodina

Děkuji všem příbuzným, přátelům a známým za 
projevenou soustrast, květinové dary a za účast 
při posledním rozloučení s naší drahou mamin-
kou, babičkou a prababičkou, paní Marií Baĺo-
vou. Poděkování patří rovněž pohřební službě za 
vstřícnost a profesionální přístup.                  

Zarmoucená rodina

zájmový útvar + místo bližší informace lektor

NO
VI

NK
Y

DETEKTIVNÍ KLUB DDM (2. – 4. třída) ST 15:00 – 16:00 Bc. E. Studená

FOŤÁČEK DDM (fotografický kroužek pro školní děti) ÚT 16:30 – 17:30 Bc. V. Novosadová

GRAFIKA A FOTOGRAFIE pro amatéry DDM  (15 – 18 let) ÚT 17:00 – 18:30 J. Nohejl

HVĚZDÁŘI – Kroužek mladých astronomů DDM
(od 7 let, pozorování večerní oblohy, kosmonautika, klubová činnost )

bude upřesněno Ing. Vlček

KROUŽEK ELEKTRONIKY A RADIOTECHNIKY DDM 
(pro děti od 10 let, seznámení dětí se základními elektronickými obvody a sou-
částkami, získání manuální zručnosti při pájení, konstrukci a oživování jednodu-
chých elektronických obvodů a stavebnic)

PO 17:00 – 18:30 I. Guňka

ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK DDM (pro 1. stupeň ZŠ) ST 16:15 – 17:15 Bc. E. Studená

HU
DB

A HRA NA KYTARU I. začátečníci DDM ÚT 15:00 – 16:00 M. Košáková

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

HRÁTKY S HUDBOU (774 231 330) rodiče s dětmi od 2 let DDM bude upřesněno V. Stoklasová

TA
NE

C, 
SP

OR
T, 

BO
JO

VÁ
 U

M
ĚN

Í

FLORBAL ZŠ HORNICKÁ ČT 14:30 – 16:00 PaedDr. Ing. P. Rýgl, PhD.

JACHTING pro každého, www.jachting-hlucin.cz Osobní kontakt V. Škráčková (732414709)

JUDO I. - začátečníci (pro 1. stupeň ZŠ) DDM PO 15:00 – 16:00 V. Mečár

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

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

MODERNÍ TANEC bude upřesněno

POHYBOVÁ ŠKOLIČKA s tetou Editou DDM (od 3 let) ČT 15:30 – 16:30 Bc. E. Studená

POHYBOVÉ HRY ZŠ HORNICKÁ PÁ 13:30 – 14:30 B. Kladivová

POHYBOVÉ HRY ZŠ ROVNINY ÚT 15:00 – 16:15 B. Kladivová

RYBÁŘSKÝ DDM - začátečníci PO 15:00 – 17:00 T. Pater

RYBÁŘSKÝ DDM - pokročilí ST 16:00 – 18:00 T. Klečka

STOLNÍ TENIS DDM PO 16:00 – 19:00 Mgr. P. Vondráček

STOLNÍ TENIS DDM ČT 15:30 – 17:00 Ing. J. Kladiva

ŠACHY DDM bude upřesněno

TAEKWON DO ZŠ HORNICKÁ ČT 16:00 – 17:30 PaedDr. Ing. P. Rýgl, PhD.

TANEČNÍ PELEMELE I., II. DDM
(směsice tanců, pro děti od 6 do 15 let, rozděleno podle věku)

ST  (čas bude upřesněn) L. Šoltysová

VÝ
TV

AR
KA

KERAMICKÝ KLUBÍK  DDM (rodiče s dětmi od 3 let) PÁ 16:30 – 18:30 
(1 – 2 x měsíčně)

Bc. V. Novosadová

KERAMICKÝ KLUB  DDM (pro školní děti) PÁ 15:00 – 16:30
(1 – 2 x měsíčně)

Bc. V. Novosadová

KERAMIKA  I. DDM (pro 1. stupeň ZŠ, začátečníci) PO 16:30 – 17:30 Bc. V. Novosadová

KERAMIKA  II. DDM (pro 2. stupeň ZŠ, pokročilí) ÚT 15:00 – 16:30 Bc. V. Novosadová

KLUB PATCHWORK DDM (pro dospělé,  1 x měsíčně) Pá od 15:00 – pokročilí
Pá od 16:30 – začátečníci

P. Janková

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  (čas bude upřesněn) B. Kladivová

VÝTVARNÉ ČINNOSTI II. ZŠ BOBROVNÍKY (3. - 5. třída) ST  (čas bude upřesněn) B. Kladivová

VÝTVARNÉ TVOŘENÍČKO I. začátečníci,děti od 4 let DDM ST 16:15 – 17:15 M. Nosiadková

VÝTVARNÉ TVOŘENÍČKO II. pokročilí, děti od 6 do 7 let DDM ST 15:00 – 16:00 M.Nosiadková, Z.Pustelníková

VÝTVARNÝ OBČASNÍK DDM čtvrtletně B. Kladivová

VÝTVARNÝ ZŠ HAŤ ČT 12:30 – 14:30 Mgr. E. Hřivňáková

TVOŘIVÝ SVĚT I. (pro 1. stupeň ZŠ) DDM ČT od 15:00 h. B. Kladivová

TVOŘIVÝ SVĚT II. (pro 2. stupeň ZŠ) DDM ČT (čas bude upřesněn) B. Kladivová

OS
TA

TN
Í, J

AZ
YK

Y, 
M

OD
EL

ÁŘ

ANGLIČTINA I., HRAVÁ KONVERZACE (školní děti)  DDM ST 15:00 – 16:00 Z. Pustelníková

ANGLIČTINA II. –středně pokročilí DDM (dospělí) PO 18:45 – 19:30 L. Holaňová Ocelková

ANGLIČTINA III. -mírně pokročilí DDM (dospělí) PO 18:00 – 18:45 L. Holaňová Ocelková

ANGLIČTINA IV. -konverzace DDM (dospělí) PO 17:15 – 18:00 L. Holaňová Ocelková

LETECKÝ A LODNÍ MODELÁŘ DDM (9 – 15 let) ÚT 15:30 – 17:30 T. Hurina 

Klub MAMINEK S DĚTMI od 1 roku DDM PO 9:00 – 12:00 Bc. E. Studená

ŠKOLIČKA I. děti od 3 let DDM ÚT 8:30 – 10:00 Bc. E. Studená

Dům dětí a mládeže Hlučín
KROUŽKY 2014/2015
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Nová ředitelka
Marcela Mikulová
z domova pro seniory.

Rozkvetlé sídliště
Revitalizace veřejné zeleně 
na sídlišti Rovniny. 

V sobotu 16. 8. 2014 se uskutečnil již pátý 
ročník Dožínek v Darkovičkách. Začal v 
10.00 hodin mší svatou v místní, stylově 
vyzdobené kapli.

Ve 14.00 hodin pak vyšel, za doprovodu hudby 
Weissovanky,  krojovaný průvod z ulice Kozmic-
ké, v jehož čele nesla  mládež dožínkový věnec. 
Za nimi pak pokračoval historický kočár, koně, 
lidé v dobových krojích a vyzdobené stroje - pře-
devším zemědělská technika místních zemědělců, 
traktory, vozy, kombajny, sekačky fotbalistů a do-
konce jeden kamion.  

Průvod došel na zdejší fotbalové hřiště, kde pan 
starosta převzal věnec a zahájil dožínkovou slav-
nost. Celým odpolednem provázela umělecká 
skupina MONA svými vystoupeními, kde nechy-
běla ukázka z Limonádového Joe, zavzpomínali 
jsme si společně na Spartakiádu, zatančili s dětmi, 
zasoutěžili se zvířátky a večer vystoupili i známí 

Oslava 90. výročí založení SDH Bobrovníky v sobotu 16. srpna 
byla opravdu důstojným, zajímavým i zábavným připomenutím 
tohoto úctyhodného výročí. 

Užili si ji opravdu všichni: mladí i dříve narození, hasiči i nehasiči, místní 
i přespolní. Bobrovničtí hasiči předvedli, že jejich sbor v devadesáti letech 
není žádný churavý stařík, ale moudré, zkušené a zodpovědné chlapisko.

Celodenní bohatý program byl zahájen slavnostním průvodem za doprovo-
du dechového Městského orchestru mladých Dolní Benešov. V čele průvodu 
kráčeli praporečníci s prapory sborů a dovedli průvod na bobrovnické hřiště. 
Tady už bylo vše připraveno - vyzdobené pódium, stany, lavičky, stánky, vý-
stava historické i nové hasičské techniky, atrakce pro děti. Následovala mše 
svatá za účasti biskupa Diecéze ostravsko - opavské Mons. Františka Václa-
va Lobkowicze, který je také čestným členem sboru. Mše byla příležitostí pro 
požehnání renovovaného praporu sboru, ke kterému město Hlučín věnovalo 
stuhu jako vyjádření poděkování sboru za jeho záslužnou a nelehkou činnost 
v celé jeho historii. Připnutí stuhy se ujali starosta města Pavol Kubuš a mís-
tostarosta Alfons Laňka.

Po mši se rozběhl program, ve kterém se přítomným představili hasiči "v 
průřezu staletími".  Zasahovala družstva se stříkačkami taženými koňmi, s 
parní stříkačkou. Profesionální hasiči Hasičského záchranného sboru MSK 
předvedli své umění při vyprošťování osoby z vozidla při simulované do-
pravní nehodě. Diváci si uvědomili, co všechno musí hasiči umět a jak je je-
jich práce náročná. Vždyť v dnešní době bohužel stačí málo, aby na místě za-
chraňovaného byl kdokoli z nás.

Pozadu nezůstala ani hasičská drobotina. Děti všem dokázaly, že si hravě 
poradí s požárním útokem, jako jejich starší kolegové. Jedinečným bylo vy-
stoupení hasičských Lvíčátek z Klimkovic, která zvládla "zásahy" na něko-
lika stanovištích s vybavením ze své miniCAS Mercedes. Pokud nám rostou 
takoví hasiči, můžeme klidněji spát.

Nejsilnějším co do zážitku i parametrů stroje byla ukázka použití požárního 

Sboru dobrovolných hasičů Bobrovníky je 90 let

tanku SPOT 55 ze Záchranného útvaru HZS ČR v Hlučíně. Obr o váze více 
než čtyřicet tun si hravě na dálku poradil s požárem auta, které následně od-
sunul stranou. Své mistrovství v ovládání tohoto vozidla předvedli příslušní-
ci útvaru nejen při ukázce samotné, ale také při bravurním naložení tanku na 
speciální přívěs a jeho přepravě. 

Po tomto velmi zajímavém hasičském defilé přišla na řadu hudba, zpěv, ta-
nec. Na pódiu se vystřídala cimbálovka, kapela Úspěch a finále patřilo disko-
téce. Zábava trvala až do brzkých ranních hodin.

Sboru dobrovolných hasičů Bobrovníky patří upřímné poděkování za ne-
zištnou bezpodmínečnou službu spoluobčanům i městu, za výchovu mladé 
generace k odpovědnosti, obětavosti a pomoci. A po 16. srpnu také za jedi-
nečnou akci, kterou ke svým narozeninám uspořádal pro veřejnost. Nezbývá 
než popřát sboru mnoho dalších úspěšných let, rozrůstající se členskou zá-
kladnu a pevné zdraví všem jeho členům.

Ke zmiňovanému 16. srpnu se váže ještě jedno "nej", a sice že vzhledem ke 
koncentraci a vybavení hasičů bylo hřiště v Bobrovníkách ten den jistě jed-
ním z nejzabezpečenějších míst v republice...

(jh)

čeští i zahraniční interpreti v podání členů MONY.
 Děti se mohly vydovádět na skákacích hradech, 

zúčastnit se tomboly o hezké ceny, zajezdit si na 
koních nebo si zasoutěžit s hasiči, kteří předved-
li i ukázku své práce v hašení požáru, který se jim 
podařilo úspěšně uhasit. K občerstvení pak nechy-
běly koláče, zabijačkové speciality a mnoho dal-

ších dobrot. I přes nepříznivé počasí se akce velice 
vydařila a ukončená byla až v ranních rodinách. 

Pořadatelé by tímto chtěli poděkovat účastnícím 
se složkám za organizaci, sponzorům za ceny do 
tomboly a hlavně pak místním zemědělcům panu 
Aloisi Fichnovi a Ing. Alfonsi Laňkovi  za spon-
zorství a zapůjčení zemědělské techniky. 

Dožínky v Darkovičkách

Zastupitelstvo města Hlučína
Kulturní dům Hlučín

18. září od 16:00 hodin

POZVÁNKA

POZVÁNKA
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Kulturní a sportovní akce a události v Hlučíně - září 2014

Místo kytičky

Prodej krmiva pro domácí zvířata. Po – Pá – 9.00 – 13.00 a 15.00 – 19.00 
hod., So – 10.00 – 19.00 hod. Tel. 732 417767, E-mail: kubalekpepa@se-
znam.cz, Sadová 23, Darkovičky

Přivítali jsme:
Štěpánka Konečná *2014
Leontýna Tománková *2014
Mathias Pchálek *2014
Nela Barotová *2014
Tereza Mučková *2014

Jubilanti:
Danuška Zátopková *1933
Jindřich Heiný *1931
Hilda Ostárková *1929
Milada Gajdová *1924

Rozloučili jsme se:
Mária Baľová *1930

2. 9. 18:00 Svatováclavský hudební festival Festival Kostel sv. Jana Křtitele

6. 9. Hlučínský krmáš Slavnosti Jezero

10. 9. 18:00 Vernisáž výstavy - Člověk ve spirále života Výstava Červený kostel

13. 9. 8:30 Mix turnaj současných a bývalých hráčů Volejbal Stadion

13. 9. 15:00 Uliční slavnost - sousedské setkání na Dlouhoveské ulici Slavnosti U staré celnice

20. 9. 16:00 Běh Hlučínem (prezentace od 15:00) Běh Mírové náměstí

25. 9. 19:00 Josef II. aneb České národní opruzení Divadlo Červený kostel

27. 9. 9:00 KP kadetky TJ Hlučín - TJ Šenov Volejbal          Sportovní hala

27. 9. 11:00 KP 2. tř. ženy TJ Hlučín - TJ Ostrava-C Volejbal Sportovní hala

27. 9. 15:00 Burčákobraní Slavnosti Nádvoří zámku

27. 9. 8:00 Den pro rodinu Jiné Mírové náměstí

do 27. 9. Hlučínské hudební léto 2014 Hudba Jezero

30. 9. 9:00 Domov pod Vinnou horou - Den otevřených dvěří Pozvánka Dlouhoveská 1915/91

4. 10. 10:00 2. liga muži TJ Hlučín - VS Drásov Volejbal        Sportovní hala

do 16. 11. Když jsem já sloužil... Výstava Muzeum Hlučínska

Řádková inzerce








