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hlučínskénoviny

Parkování se opět probíralo na 
zastupitelstvu. Příští jednání 
zastupitelů se bude konat  
17. prosince v 16 hodin v KD.

Čtěte na straně 2

Na radnici čekají na své majitele 
peníze, mobilní telefony i nové 
akvárium. Nalezené věci se musí 
podle zákona uchovávat tři roky. 

Čtěte na straně 4

Advent oslavíme společně na 
náměstí. Stromeček už září, další 
svíce na adventním věnci se  
budou rozsvěcovat vždy v neděli. 

Čtěte na straně 6

Oslavy odstartuje novoroční
ohňostroj a svatý František

Svatého Františka z Assisi, podle jehož nápadu do dneška stavíme na vánoce 
vlastní betlémy, v představení ztvárňuje herec Národního divadla moravsko-
slezského Petr Sýkora.                                                                     Foto: Werner Ullmann

Službu Senior taxi zajišťuje od 
listopadu nový provozovatel. 

Město uzavřelo smlouvu s Marti-
nem Schmiedem, který bude i na-
dále dopravovat občany od sedm-
desáti let věku na vybraná místa 
za zvýhodněnou cenu, a to v pra-
covní dny od 6 do 15 hodin. Seni-
ory odveze za 15 korun z bydliš-
tě na náměstí, k poště, poliklinice,  
k Domovu pod Vinnou horou a k 
budově lékařů v Cihelní ulici. Při-
byla stanoviště u budov ambulancí 
v Hrnčířské a Zahradní ulici, a také 
u zámku, kde je klub seniorů. 

„Vyšli jsme tak vstříc požadav-
kům občanů,“ řekla vedoucí soci-
álního odboru Lenka Petermanno-
vá. Za dopravu neplatí doprovod 
seniora, pokud je potřebný. Hlučín-
ští senioři si na službu, kterou pro 
ně město zavedlo v dubnu letošní-
ho roku, už zvykli a hojně ji vyu-
žívají. Jakou sumou ji letos město 
bude dotovat, bude přesně známo  
v lednu. Loni bylo vyčleněno 235 
tisíc korun, pro příští rok se plánuje 
240 tisíc korun. Občané by si měli 
službu objednat alespoň jeden den 
předem, a to na nezměněném tele-
fonním čísle 606 600 154.       (iga) 

Senior taxi
změnilo v listopadu
provozovatele 

OSlAvy výrOčí 760 let OD 
zAlOžeNí měStA HlUčíNA 
PřemySlem OtAKArem II. 
zAčNOU IHNeD úDerem 
SIlveStrOvSKé PůlNOcI. 
DO rOKU 2016 vStOUPí 
měStO OHňOvOU SHOW, 
Která bUDe vrcHOlem 
SIlveStrOvSKýcH OSlAv. 

Bohatý silvestrovský program 
se bude odehrávat od 18 hodin na 
Mírovém náměstí. Bude to poprvé 
v novodobé historii města, co bu-
dou mít obyvatelé města možnost 
přivítat Nový rok takto společ-
ně. V programu vystoupí napří-
klad Beatles collection band, Rock  
n‘ roll band Marcela Woodmana, 
doplní je Praskání Rosti Petříka. 
Zajímaá určitě bude ohňová show 
nebo laserová projekce. 

Do jubilejního roku 2016 vstoupí 
Hlučín ohňostrojem, který se bude 
konat 1. ledna v 18 hodin na Hlu-
čínském jezeře. Setkání pro ce-
lé rodiny, které připomene začátek 
roku 760. výročí založení města, se 
odehraje v pondělí 4. ledna. V Kul-
turním domě Hlučín začne v 18 ho-
din kultovní ostravské představení 
Jesličky svatého Františka, které už 
od roku 1996 vyprodává divadelní 
sály v Ostravě i okolí. Vánoční hru 
se zpěvy napsal na motivy událostí 
ze života svatého Františka z Assi-
si ostravský skladatel a textař Pavel 
Helebrand. Hravou formou, blíz-
kou dětem i dospělým, vypráví pří-
běh světce, který proslul láskou ke 
všem živým tvorům, pokorou a ži-
votem v dobrovolné chudobě. Aby 
lidem přiblížil noc Božího naro-
zení, postavil František roku 1223 
poblíž vesničky Greccio první jes-

ličky. Stal se tak zakladatelem ob-
líbené vánoční tradice, jež se udr-
žuje do dnešních dní, kdy se staví 
vlastní betlémy v kostelích, na ná-
městích, lidé si je v menším dávají 
doma k vánočním stromkům. Hra, 
v níž František a jeho bratři bojují 
proti nástrahám samotného ďábla, 
vychází z poetiky lidového divadla. 
Nechybí jí humor, napětí a překva-
pivá rozuzlení. Nedílnou součástí 
poetického představení je emotiv-
ní hudba v živém provedení sólistů, 
vícehlasého sboru a komorního or-
chestru. Naprosto neopakovatelnou 
atmosféru vytvářejí děti z operního 
studia Lenky Živocké, které jsou  
plnohodnotnými hereckými a pě-

veckými partnery svých dospělých 
kolegů. Právě jejich účinkování činí  
z Jesliček svatého Františka před-
stavení výjimečně atraktivní i pro 
dětské publikum. „Chceme, aby si 
celé rodiny užily začátek roku ještě 
v příjemné atmosféře dozvuků Vá-
noc, abychom do roku 2016 vstu-
povali ve vzájemné sounáležitosti 
a radosti. Proto jsme vybrali před-
stavení, které osloví malé i velké, 
které zahřeje lidi u srdíčka,“ řek-
la místostarostka Blanka Kotrlová. 
Vstupenky jsou v prodeji na klasic-
kých předprodejních místech. Cena 
jednoho lístku je 160 korun. Dětská 
vstupenka přijde na 60 korun.   

Ivana Gračková 

Hlučínské náměstí skončilo v ce-
lorepublikové soutěži čtvrté.

Z konkurence 71 měst ho mezi 
pět nejkrásnějších vybrala odborná 
porota, poté už rozhodovaly hlasy 
veřejnosti. Ty na lepší umístění ne-
stačily. Přišlo jich pouze 635. „Na-
konec rozhodovaly desítky hlasů. 
Stačilo, aby se zapojilo o něco ví-
ce lidí z patnáctitisícového Hlučí-
na, a klidně jsme mohli být i první. 
Je to velká škoda,“ řekl starosta Pa-
vel Paschek.                            (red)

Jsme čtvrtí



SLOVO STAROSTYn
Vážení spoluobča- 

né, je to již více 
než rok, co proběh-
la ustavující schů-
ze nového zastupi-
telstva města, které 

Čas bilancování

následně mě a paní místostarostku 
zvolilo do svého vedení na radnici. 
Nabízí se proto udělat malou roční 
inventuru našeho počínání. 

Nastoupili jsme do svých funk-
cí loni 10. listopadu, plni elánu 
a s přesvědčením, že vše půjde hlad-
ce a že rozkvět města poběží mílo-
vými kroky vpřed. Ne vše jde ale 
tak rychle, jak jsme si představova-
li. Při svém konání se musíme držet 
platné legislativy, zákonných lhůt  
a mnoha dalších omezení, která 
způsobují, že ne vše můžeme udě-
lat hned. 

I přesto jsou výsledky naší práce 
viditelné. Podařilo se zdárně do-
končit projekty, které začalo minulé 
zastupitelstvo, zejména park volno-
časových aktivit v Darkovičkách, 
revitalizaci zeleně kolem panelo-
vých domů na Rovninách, rekon-
strukci ulice Promenádní či ulice  
v Malánkách. 

A také jsme rozjeli mnoho nových 
akcí. Velmi si pochvalujete zřízení 

připojovacího pruhu na křižovatce 
u hřbitova Rudé armády, opravený 
je chodník od kulturního domu smě-
rem na sídliště Rovniny včetně ga-
bionové zídky, v nejbližších dnech 
bude hotova lávka, která spojí 
chodník na Malánkách se hřbito-
vem Březiny. Probíhá rekonstrukce 
objektu na náměstí, kde kromě piv-
nice u Bětky bude mít své prosto-
ry baletní oddělení umělecká škola, 
možná tam přibude i kavárna.

V listopadu jsme dokončili opravu 
střechy a zateplení objektu základní 
umělecké školy. Společně s novým 
nátěrem fasády budovy A i nového 
nátěru dřevěného obložení budovy 
C městského úřadu je celý blok do-
mů v dané lokalitě, které jsou v ma-
jetku města, jako nový. 

Kontejnery na separovaný odpad 
jsme ohradili vkusným oplocením, 
po celém městě jsme provedli in-
venturu vývěsek a nechali je zhoto-
vit v jednotném provedení.  

Svým dílem ke zkrášlení města 
přispěla i činnost osadních výbo-
rů, jimž tímto moc a moc děkujeme, 
stejně jako všem organizacím, spol-
kům i jednotlivcům za pomoc při 
zvelebování našeho města a pořá-
dání různých sportovních a kultur-
ních akcí ve městě a jeho okolí. 

Po vzoru Rychvaldu či Bohumína 
jsme od jara pro vás, dříve naroze-
né, zavedli službu Senior taxi, kte-
rá se těší veliké oblibě. I tímto způ-
sobem chceme usnadnit mnohým  
z vás podzim života. 

Byli jsme samozřejmě připrave-
ni i na to, že budeme muset přistu-
povat i k nepopulárním opatřením.  
Vlna nevole občanů kvůli zpoplat-
nění parkovacích míst na sídlištích 
byla sice velká, ale i přesto jsme 
přesvědčeni, že to byl velmi potřeb-
ný krok k tomu, aby se zklidnila si-
tuace s parkováním ve městě, kde 
přibývají každým rokem stovky au-
tomobilů. Větší disciplinovanost ři-
dičů při parkování to potvrzuje. 

A co hezkého nás čeká v příštím 
roce? V plánu je mnoho akcí, kte-
ré se budou konat v rámci oslav 
760 let od první písemné zmínky o 
našem městě. Intenzivně chystáme 
pestrý program oslav, takže doufá-
me, že pro vás budou příjemný pře-
kvapením.

Určitě nezapomeneme na podpo-
ru organizací a spolků, které se ve 
městě starají o sportovní a kulturní 
činnost zejména mládeže, a doufá-
me, že se spolu s městskými orga-
nizacemi zapojí od přípravy oslav. 
Plánujeme i řadu investic. Chceme 

začít s revitalizací prostoru kolem 
kulturního domu, s výstavbou par-
koviště pro zhruba 115 aut na Rov-
ninách, se zateplením Domu dětí  
a mládeže. Opravovat budeme dal-
ší cesty a chodníky, samozřejmě  
v koordinaci s Vodovody a kanali-
zacemi Hlučín, abychom nerozko-
pávali už hotový chodník kvůli 
opravě potrubí. 

Připravujeme budování nových 
cyklostezek. Opět zopakujeme 
úspěšnou akci Den s integrovaným 
záchranným systémem, po roční 
odmlce se můžete těšit na již tra-
diční akci na bunkrech v Darkovič-
kách a samozřejmě se budeme se-
tkávat na farmářských trzích, které 
letos, v prvním roce svého konání, 
získaly tak velkou oblibu. 

Milí spoluobčané, dovolte mi, 
abych vám všem za vedení měs-
ta, radu města, celé zastupitelstvo 
města a v neposlední řadě za všech-
ny zaměstnance městského úřadu 
a městských organizací popřál do 
závěru roku hodně štěstí, pohody, 
spokojenosti a klidné prožití vánoč-
ních svátků. 

Pavel Paschek 

PS: Doufám, že se s většinou z vás 
potkáme na Silvestra na náměstí.

Dvě hodiny se na listopadovém 
jednání zastupitelstva hovořilo  
o parkování. Vedení města se snaží 
vyslyšet připomínky občanů a hle-
dá kompromis mezi jejich přáním 
parkovat v celém městě zdarma  
a bez omezení, a mezi realitou. 

Parkovacích míst totiž v Hlučí-
ně v uplynulých letech nepřibývalo 
stejným tempem, jako automobilů. 
Bez regulace by auta stála po městě 
i všude tam, kde se parkovat nesmí 
zejména z bezpečnostních důvodů. 
Přesná pravidla pro parkování bu-
de nyní dolaďovat dopravní komise 
rozšířená o odborníky, zástupce ob-
čanů i opoziční zastupitele. 

V posledních měsících zásluhou 
osvětové kampaně i práce měst-

ských strážníků, byť jejich upo-
zorňování lidi občas zlobí, ubylo 
vozidel zaparkovaných v úzkých 
uličkách města. Mnozí majitelé vo-
zů konečně začali využívat svých 
garáží a odstavných ploch na svých 
pozemcích, kam dříve z pohodlnos-
ti nezajížděli. Přesto parkovací mís-
ta v mnoha lokalitách Hlučína stá-
le chybí. Město se chystá budovat 
další parkoviště už v příštím roce. 
Projeví se to již v návrhu rozpočtu 
na rok 2016, který budou zastupite-
lé schvalovat na svém prosincovém 
jednání. Konat se bude ve čtvrtek 
17. prosince od 16 hodin v Kultur-
ním domě města Hlučín. Je samo-
zřejmě veřejné, zváni jsou všichni 
občané.                                           (iga) 

Bude se jednat o rozpočtu

Zvýšení poplatku za svoz popel-
nic odsouhlasili ve čtvrtek 19. lis-
topadu na svém zasedání zastupite-
lé města. Od roku 2016 se poplatek 
zvedne z dosavadních 500 korun na 
550 korun ročně. Poplatek se neu-
pravoval od roku 2006, přitom slu-
žeb pro občany přibývalo. 

„Nejprve se separovaly jen plasty 
a sklo, později i papír, od roku 2010 
následovala separace bioodpadů na 
separačním dvoře, od roku 2013 se 
v rámci pilotního projektu zača-
ly bioodpady svážet v hnědých ná-
dobách v Darkovičkách a od roku 
2015 se separují již v celém měs-
tě. Separace bioodpadů na separač-
ním dvoře je od roku 2015 již celo-
roční, nejen od dubna do listopadu. 
Kontejnery na plasty a papír se ny-
ní vyvážejí dvakrát týdně, loni to 
ještě bylo jedenkrát za dva týdny,“ 
objasnila vedoucí odboru životního 
prostředí Soňa Prášková. Letos tak 
už město doplácelo na jednoho po-
platníka 280 korun. Termín splat-
nosti se o měsíc posouvá, uhradit 
poplatek je nutné do konce června.  

„Vždycky je nepříjemné zve-
dat jakékoliv poplatky pro obča-
ny, uvědomujeme si, že zvláště pro 
seniory nebo pro rodiny s více dět-
mi je každá taková zvýšená platba 
další zátěží. Jenže město nemá pro-
středky nato, aby hradilo pro ob-
čany vše ze svého rozpočtu. Ptali 
jsme se na zkušenosti z jiných ob-
cí, někde jsou poplatky vyšší, ale je 
pravdou, že někde je mají i nižší. 
Ovšem vesměs na úkor daně z ne-
movitosti. A tu jsme u nás nezve-
dali a zvedat nechceme. Kdoko-
liv projíždí Hlučínem, pochvaluje 
si, jak je město upravené, domeč-
ky úhledné. Věříme, že peníze, kte-
ré lidé ušetří na dani z nemovitos-
ti, dávají do údržby svých domků.  
A my chceme mít pěkné město,“ ře-
kl starosta Pavel Paschek. Občané 
Hlučína platí za své nemovitosti, 
tedy pozemky a stavby, pouze zá-
konnou sazbu, která je pro okrajo-
vé části navíc ještě snížena.     (iga)

Více k poplatkům čtěte na
www.hlucinskenoviny.cz/poplatky/

Poplatek za popelnice
se zvedá jen mírně

hlučínskénoviny [2] město

v Seifertově ulici se přes den najdou volná parkovací místa. Odpoledne nebo 
večer nemají obyvatelé panelových domů kde odstavit své vozy. Proto už měs-
to chystá výstavbu nového parkoviště.                                     Foto: Ivana Gračková



DvA HlUčíNSKé PArKy 
DOStAly jméNO. ScHválIlI 
je zAStUPItelé měStA NA 
Svém jeDNáNí ve čtvrteK 
19. lIStOPADU.

Veřejné prostranství v centru měs-
ta pod tenisovými kurty se bude 
jmenovat Zámecký park, neboť se 
nachází poblíž hlučínského zámku. 
Park mezi ulicemi Pode Zdí a Na 
Valech ponese jméno U Bašty.

Návrhy na názvy parků posíla-
li obyvatelé města, poté je vybrali 
městští radní. Původně se měly po-
jmenovat čtyři parky, ale na další 
dvě pojmenování Rovninský park 
a park Přemysla Otakara II. nepa-
novaly jednoznačné názory. 

Parky mezi kapličkou v ulici Pí-
sečné a ulicí 28. října a mezi auto-
busovým nádražím a poliklinikou 
tak zatím zůstanou bez názvů.

Pojmenování parků žádal letos 
na jaře opoziční zastupitel Bernard 
Ostárek. Nápad se zalíbil, proto ve-
dení města vypsalo anketu mezi 
obyvateli Hlučína. Pro dva parky, 
jejichž pojmenování se tentokrát 
nezdařilo, se budou dále hledat pří-
hodnější jména. „Trochu mě mr-
zí, že se nepřijalo pojmenování po 
Přemyslu Otakarovi II. Byla by to 

Dva parky již mají nová jména

příhodná historická reminiscence. 
V Hlučíně tak v roce 760. výročí 
založení města, které budeme příští 

rok slavit, nebude nic pojmenováno 
po jeho zakladateli,“ řekl radní Petr 
Adamec.                                   (iga)

Rada města na jednání v říjnu a 
listopadu:
n rozhodla zpracovat projektovou 

dokumentaci obnovy historické 
cestní sítě za účelem podání žá-
dosti o dotaci z operačního pro-
gramu životní prostředí

n rozhodla v rámci přípravy loka-
lity pro výstavbu rodinných do-
mů v Hlučíně - Bobrovníkách  
o zahájení jednání o výkupu po-
zemků

n udělila souhlas základním ško-
lám Rovniny  dr. M. Tyrše k při-
jetí účelově určeného finanční-
ho daru od obecně prospěšné 
společnosti Women for women  
v rámci jejího charitativního pro-
jektu Obědy pro děti 

n schválila realizaci a spolufinan-
cování projektu Kdo jsou lidé 
na Hlučínsku - odborný katalog 
ke stejnojmenné expozici Mu-
zea Hlučínska v rámci dotace 
z Ministerstva kultury ČR na rok 
2016

n rozhodla za město Hlučín, jako 
jediného společníka obchodní 
společnosti TS Hlučín, o výstav-
bě parkoviště v ulici J. Seifer-
ta z finančních prostředků ob-
chodní společností TS Hlučín,  
s ukončením stavby nejpozději do  
31. prosince 2016

n stanovila na základě žádosti ma-
ximální rychlost pro motorová 
vozidla v ulicích Požárnická, Na 
Spojce, U Moštárny, Lesní, Kři-
vá, Příkrá, Na Důlkách, Střední, 
Rekreační, Spodní, K Olšině na 
30 km v hodině

n rozhodla zařadit do rozpočtu 
města Hlučína na rok 2015 akci 
s názvem Parkoviště u Domu dě-
tí a mládeže v Hlučíně s návrhem 
rozpočtových výdajů ve výši  
150 tisíc korun na vypracování 
projektové dokumentace

n schválila návrh smlouvy o po-
skytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR 
na park volnočasových aktivit  
v Darkovičkách

Technické služby Hlučín hlásí, 
že jsou na zimu připraveny.  Zimní 
údržba místních komunikací v Hlu-
číně, Bobrovníkách a Darkovič-
kách se bude stejně jako v předcho-
zích letech řídit operačním plánem, 
který v říjnu schválila rada města. 

„Dispečerská služba TS Hlučín, 
na kterou se mohou občané kvůli 
údržbě obracet, funguje nepřetržitě 
24 hodin denně včetně dnů pracov-
ního klidu,“ uvedla Soňa Prášková, 
vedoucí odboru životního prostředí 
Městského úřadu Hlučín. 

„Na zimu jsme se samozřejmě 
připravili,“ potvrdil ředitel tech-
nických služeb Stanislav Procház-
ka. Ve skladech má firma 200 tun 
drceného kamene a 450 tun strus-
ky, které se používají jako posypo-
vý materiál. Loni, za mírné zimy, 
ho bylo zapotřebí 465 tun, zimní 
údržba přišla na 1,3 miliony korun. 
Běžně to bývá více, částky za tužší 
zimy se pohybují kolem 2 milionů 
korun. Hlučín je ekologické město, 
proto nevyužívá k posypu zledova-
tělých silnic sůl. Jen pro zcela vý-

nRADA MĚSTA

Zima nás nezaskočí, hlásí technické služby

Kontaktní telefonní čísla: 
v pracovní dny vždy od 6 do 14.30 hodin: 
595 043 591 - dvůr technických služeb 
595 041 445 – 6 - ředitelství technických služeb
mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu 
603 715 279 - dispečink   

jimečné případy kalamity má k dis-
pozici 25 tun soli. 

Na odklízení sněhu mají Tech-
nické služby Hlučín čtyři traktory 
s radlicemi a sypači, dva obdobně 
vybavené malotraktory, jeden spe-
ciální sypač s radlicí a dva posypo-
vé vozy. Vozový park doplňuje jed-
no rypadlo s nakladačem, dva UNC 
traktory a dva ručně vedené, moto-
rové shrnovače sněhu. 

Aby ale mohli pracovníci Tech-
nických služeb Hlučín v přípa-
dě potřeby odklízet sníh, musí jim 
k tomu řidiči vytvořit podmínky. 
„Všechny řidiče motorových vo-
zidel důrazně žádáme, aby v zim-
ním období neodstavovali svá vo-

zidla na komunikacích, protože tím 
značně ztěžují a často i znemožňu-
jí správcům komunikací řádné pro-
vádění zimní údržby,“ uvedla Soňa 
Prášková. 

Technické služby Hlučín spravují 
51 438 metrů místních komunika-
cí, 51 934 metrů chodníků a 23 389 
čtverečních metrů ostatních ploch 
včetně schodišť.

Moravskoslezský kraj se v Hlu-
číně stará o údržbu silnice I/56  
v ulici Ostravská, dále o komunika-
ce v ulicích Markvartovická, Cel-
ní, SÚS – Písečná, Osvoboditelů  
v Malánkách, ulici ČSA, a v Dar-
kovičkách o ulice Jandova a Vře-
sinská.                                           (iga) Radnice v Hlučíně bude 

23. a 31. prosince uzavřena. 
Poslední den, 

kdy bude v roce 2015 možné 
podat žádost o vystavení 

občanského průkazu 
nebo cestovního pasu, 

bude v úterý 22. prosince.
Kvůli přerušení dodávky elektřiny 
bude Městský úřad Hlučín uzavřen 
také 14. prosince od 8 do 13 hodin.

      [3] hlučínskénoviny město

Park u tenisových kurtů kdysi přináležel k zámku. Proto ponese jméno zámec-
ký park.                                                                                                 Foto: Ivana Gračková



Už OD září čeKá NA 
PODAtelNě HlUčíNSKé 
rADNIce NA SvéHO 
mAjItele větší ObNOS 
PeNěz v řáDecH tISíců 
KOrUN. 

Poctivý nálezce ho odevzdal na 
místním oddělení Policie ČR a po-
licisté peníze, v souladu se záko-
nem, předali na radnici.

Přestože informace o nálezu vyšla 
opakovaně na webových stránkách 
města, vlastník si peníze stále ne-
vyzvedl, a tak tam na něj dále če-
kají. Není to ovšem poprvé, co se 
v Hlučíně našly peníze, i když se 
jednalo o menší objem, třeba pě-
tistovku nebo dvoustovku. „Někdy 
majitele ani nenapadne, že by se 
mohl po penězích ptát. Nevěří, že 
by je někdo odevzdal, což je ško-
da,“ řekla Jana Valušová, která má 
na hlučínské radnici ztracené věci 
na starosti. Přitom lidé v Hlučíně 
jsou opravdu pozorní a poctiví. Své 
o tom ví pár důchodců z Vrablov-
ce. O chybějící peněžence se senio-
ři dověděli z telefonátu hned poté, 
co se jeden z krásných říjnových 
dnů vrátili domů. Že ji žena při na-
kupování zapomněla u kasy, je to-
tiž informovali telefonicky pracov-
níci nákupního střediska Centrál. 

Peněženky patří k věcem, které 
lidé zapomínají velmi často. Dá-
le to bývají klíče, mobily, doklady  
a peněženky. A kupodivu také jízd-
ní kola, i když některá jsou v tako-
vém stavu, že jejich zapomenutí 
může být spíše úmyslné. Za loňský 
rok skončilo ve ztrátách a nálezech 
na hlučínské radnici deset peněže-
nek, letos už třináct. Zapomnětliv-
ci si je všechny vyzvedli. Dohledat 
majitele totiž nebývá problém, pro-
tože lidé mívají v peněženkách do-
klady. Loni si majitelka přišla na 

radnici pro zapomenutou černou 
kabelku. Letos si roztržitá paní vy-
zvedávala plátěnou tašku se spod-
ním prádlem. Našlo se také ně-
kolik, i drahých telefonů. Za dva 
roky si pro ně přišli jen dva majite-
lé. „Dohledat majitele telefonu bý-
vá problém, protože většinou jsou 
přístroje blokovány pomocí PIN.  
U přístrojů bez PINu se vesměs po-
daří kontaktovat majitele přes jeho 
známé z adresáře,“ prozradila Jana 
Valušová. Mnoho telefonů zůsta-
lo nevyzvednuto, ač radnice spolu-
pracuje s policií a vlastníky se sna-
ží dohledat třeba přes identifikační 
kód přístroje. 

Nevelkou kancelář Jany Valušo-
vé teď už několik měsíců zčásti 
okupuje zcela nové akvárium. „To 
se našlo na náměstí ještě v krabici  
i s účtenkou. Dosud se o něj nikdo 
nepřihlásil,“ konstatovala úřednice. 

Větší věci se ukládají na radniční 
půdě. Ovšem když se před několi-
ka lety našla dokonce motorka, mu-
sela se zaparkovat v radniční gará-
ži, než se o ní její majitel přihlásil.

„Na stanici městské policie teh-
dy volal anonym, že v Bobrovní-
kách leží motocykl, tak se pro něj 
strážníci vydali. Po nějaké době se 
podařilo zjistit majitele, který si ji 
vyzvedl,“ říká Jana Valušová. Na-
lezené věci musí město podle ob-
čanského zákoníku platného od 
ledna 2014 schraňovat po dobu tří 
let. Po jejím uplynutí věci nevalné 
hodnoty nechává město likvidovat 
ve sběrném dvoře. „Jednou se na-
šla také prázdná starší taška na ko-
lečkách a berle. Když si je nikdo 
nevyzvedl, převzal si je odbor so-
ciálních věcí, který je předal dál po-
třebným,“ doplnila Jana Valušová.

Ivana Gračková

Na radnici čeká na svého
majitele větší obnos peněz

Počítačové kurzy pro seniory bu-
de opět pořádat hlučínská radnice. 
Nyní potřebuje vědět, kolik lidí by 
o ně mělo zájem.

„Kurzy bychom chtěli pořádat  
v příštím roce. Uvítali bychom, 
kdyby se nám už nyní hlásili zájem-
ci o kurzy pro začátečníky, pokro-
čilé a o speciální začátečnický kurz 
pro zdravotně postižené,“ řekla Te-

reza Kubinová z Městského úřadu 
Hlučín. 

Zájemci se u ní mohu hlásit osob-
ně v budově B hlučínské radnice  
v kanceláři dveře 101 nebo telefo-
nicky na čísle 595 020 317, případ-
ně mailem na adrese kubinova@
hlucin.cz. Pokud bude dostatečný 
zájem, budou se kurzy konat v po-
čítačové učebně některé z hlučín-

ských základních škol. „Vybere-
me školu tak, aby to měla většina 
účastníků co nejblíže, takže čeká-
me, odkud se zájemci ozvou,“ do-
plnila Tereza Kubinová. Lektoři bu-
dou přímo s účastníky konzultovat, 
o které učivo budou mít největší 
zájem. Probírat budou určitě práci 
s Wordem, na Internetu i používání 
obrázků.                                        (red)

Radnice zjišťuje zájem o počítačové kurzy

V říjnu hlásí úřad práce stagnaci, 
přesto počet uchazečů o zaměstná-
ní na jedno volné pracovní místo  
v regionu vzrostl. 

Oproti září vykázaly ukazatele za-
městnanosti na Hlučínsku nepatrné 
odchylky. Počet uchazečů vzrostl  
o 12. Lidí bez místa, kteří by moh-
li ihned nastoupit, bylo 1 263, tedy 
o 11 více než o měsíc dříve. Podíl 
nezaměstnaných osob v říjnu zůstal 
na 4,6 procent. To je velmi dobrý 
výsledek, na Opavsku je to 6,4 pro-
cent, v kraji 8,3 procent a v České 
republice 5,9 procent. Snížil se po-
čet nově hlášených uchazečů, ale  
i počet volných míst. K celkovému 
počtu uchazečů o zaměstnání 1373 
evidovaných na našem kontaktním 
pracovišti je nyní 176 běžných vol-
ných míst u zaměstnavatelů půso-
bících na Hlučínsku. Na jedno vol-
né místo tak připadá 7,8 uchazečů. 
Během října ÚP v okrese Opava 
podpořil vznik 41 pracovních míst 
pro nejobtížněji umístitelné ucha-
zeče o zaměstnání.   Leoš Jakubec

ředitel Úřadu práce v Hlučíně

nOKÉNKO ÚP
Srovnání je příznivé 

v kanceláři jany valušové na svého majitele čeká dokonce zcela nové akvári-
um.                                                             Foto: Ivana Gračková

n V úterý 27. října po půl čtvrté 
odpoledne přijala Městská poli-
cie Hlučín oznámení, že v Jar-
ní ulici chce někdo spáchat se-
bevraždu. Hlídka zjistila, že by 
se mohlo jednat o člověka, kte-
rý bydlí v prvním patře. Strážní-
ci bouchali na dveře, ale nikdo 
neotvíral. Uslyšeli však škrábání 
na dveře zevnitř bytu. Proto při-
volali na místo záchranáře a také 
hasiče, aby dveře otevřeli. V té 
době se ale už člověku uvnitř po-
dařilo dveře otevřít. Byl okamži-
tě převezen do nemocnice.  

n Krádež v herně řešili strážníci 
v sobotu 3. listopadu večer. Do 
herny Pode zdí dorazili na zákla-
dě oznámení před devátou hodi-
nou večer. Hlídka na místě za-
jistila podezřelého, který měl 
jednomu z hostů odcizit z peně-
ženky finanční hotovost ve vý-
ši 1 500 korun. Protože se moh-
lo jednat o trestný čin, přivolali 
strážníci hlídku Policie ČR.  

n Muže s epileptickým záchvatem 
zachraňovali strážníci 4. listopa-
du večer na mostě v ulici ČSA.  
První pomoc mu poskytovali až 
do příjezdu záchranky.

Luděk Olšovský
velitel Městské policie Hlučín

OKÉNKO STRÁŽNÍKAn

hlučínskénoviny [4] město
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Hledají nový domov
Hlučínský útulek praská ve švech. Pejsci různých ras, kterých zde je momentálně šest, čekají netrpělivě na své 

nové páníčky. Zájemci se mohou na návštěvě domluvit telefonicky na čísle 595 043  591, odebrat pejska si mohou 
vždy v pondělí od 6 do 14 hodin.                                   (red)

1. ???????, pes, kříženec. Nález:  
29. 9. 2015, Hlučín, ul. Dukelská.

2. MAJKA, fena, 3 roky, kříže-
nec, fenka se vzorně postarala o od-
hozená čerstvě narozená štěňátka  
a proto by si zasloužila nový do-

mov. Nález: 18. 5. 2015.
3. BEN, pes, bíločerný kříženec, 

Nález: 10. 8. 2015 ul. Ostravská.
4. RIKI, pes, 5 let, černohně-

dý kříženec, vhodný k RD. Nález:  
23. 9. 2015, areál štěrkovny.

5. FIDO, pes, krátkosrstý je-
zevčík, klidný, hodný, v útulku po 
úmrtí majitele. Nález: 3. 9. 2015.

6. LEO, pes, černý kříženec labra-
dora. Nález: 21. 8. 2015, Bobrovní-
ky, Kraví důl.

Také obyvatelé rodinných dom-
ků v Hlučíně mohou v příštím ro-
ce získat nový ekologický kotel za 
zlomek ceny nebo i zadarmo.

Umožňuje to celý systém dotací, 
poskytovaných ministerstvem ži-
votního prostředí, Moravskoslez-
ským krajem a městem Hlučín. 
K takzvaným kotlíkovým dotacím 
přidá město Hlučín dalších pět pro-
cent nákladů, maximálně 7500 ko-
run na jeden kotel. Hradit je bude  
z Fondu rozvoje bydlení města Hlu-
čína, v němž je 15,7 milionů korun.   

„Z ankety, kterou opakovaně dě-
láme mezi Hlučíňáky, vyplynulo, 
že kvalitu ovzduší vnímají jako je-
den ze čtyř TOP problémů města, 
jež bychom měli řešit. Proto chce-
me majitelům rodinných domů na-
bídnout k dotacím také další pod-
poru," řekl starosta Pavel Paschek. 

Dotace na kotle budou nejzají-
mavější v celé historii. Když ža-
datel dobře poskládá příspěvek od 
státu, kraje i obce, může kotel zís-
kat i zdarma. Ministerstvo životní-
ho prostředí uvolní do roku 2020 
pro devět krajů postižených nízkou 
kvalitou ovzduší celkem 9 miliard 
korun z evropských fondů. Mili-
ardu korun z toho dostane Morav-
skoslezský kraj. Jednotlivec může 
získat 70 až 85 procent pořizova-
cí ceny kotle z maximální částky  
150 tisíc korun. Další peníze k to-
mu přidá Moravskoslezský kraj  
i město Hlučín. Žádosti o soubor-
né dotace od všech poskytovatelů 
mohou lidé začít podávat na úřadě 
Moravskoslezského kraje v Ostra-
vě příští rok v únoru. Kraj bude po-
té také kontrolovat jejich čerpání.  

Lidé by si měli kotle vyměnit co 
nejdříve, dokud je možné na ně 
získat podporu. Od roku 2020 bu-
de platit přísný zákon, který pro-
voz neekologických kotlů nebude 
umožňovat.                              (iga)

Podmínky pro
výměnu kotlů 
jsou výhodné 

FORMULÁŘ K ÚHRADĚ
místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů na jednu poštovní poukázku na rok 2016

Společný zástupce  (jméno a příjmení toho, na koho bude vystavena poštovní poukázka):

Příjmení a jméno .................................................................................................................................................................................
datum narození .............................................. místo trvalého pobytu ......................................................................................
ulice...................................................................... číslo orientační.................................. číslo popisné..........................................

Poplatníci s trvalým pobytem v Hlučíně, bobrovníkách nebo Darkovičkách, za které bude společně uhra-
zen výše uvedený poplatek:

      Jméno a příjmení                                    Datum narození
1. ...................................................................................................................................................   .........................................................
2. ...................................................................................................................................................   .........................................................
3. ...................................................................................................................................................   .........................................................
4. ...................................................................................................................................................   .........................................................
5. ...................................................................................................................................................   .........................................................
6. ...................................................................................................................................................   .........................................................
7. ...................................................................................................................................................   .........................................................
8. ...................................................................................................................................................   .........................................................
9. ...................................................................................................................................................   .........................................................
10. .................................................................................................................................................   .........................................................
jakékoliv následné změny týkající se osob uvedených v tomto formuláři jsou poplatníci povinni nahlásit do 15 dnů 
od vzniku změny (odstěhování, přistěhování, úmrtí).

Důležité upozornění - komunální odpady
Protože už se připravují poštov-

ní poukázky k uhrazení poplatku 
za provoz systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních 
odpadů pro rok 2016, žádáme ob-
čany, kteří chtějí uhradit výše uve-
dený poplatek za domácnost spo-

lečně, aby stejně jako loni vyplnili i 
letos tento formulář. Formulář pla-
tí pouze na rok 2016. Z důvodu vel-
ké migrace občanů nelze formuláře  
z loňského roku použít.

Podle tohoto formuláře obdrží do-
mácnost jednu poštovní poukázku, 
a to za všechny osoby, které budou 

ve formuláři uvedeny. Ostatním ob-
čanům budou poštovní poukázky 
zaslány jednotlivě. 

Vyplněný formulář můžete ode-
vzdat osobně nebo zaslat poštou na 
Městský úřad Hlučín, případně za-
slat mailem na adresu vjackova@
hlucin.cz, a to do 31. 12. 2015.

      [5] hlučínskénoviny město

„
žáDOStI 
O KOtlíKOvé 
DOtAce mOHU 
zájemcI zAčít 
PODávAt v úNOrU.

SvOz KOMUnÁLnícH ODpADů 
O váNOčNícH SvátcícH bUDe 
PrObíHAt beze změN.



hlučínskénoviny [6] kultura

Adventní program v Hlučíně, kte-
rý odstartoval 29. listopadu, bude 
pokračovat i o následujících nedě-
lích.

Druhou adventní neděli 6. prosin-
ce vystoupí na Mírovém náměs-
tí soubor Gaudi musicae, 13. pro-
since bude hrát Hlučíňanka a 20. 
prosince budou z balkonu hlučín-
ské radnice troubit trubači vánoční 
motivy. Předcházet bude adventní 
koncert Římskokatolické farnos-
ti Hlučí. Uskuteční se v neděli 20. 
prosince od 15 hodin v kostele sv. 
Jana Křtitele a v podání varhaníka 

Petra Čecha, houslistky Aleny Če-
chové a pěvkyně Barbory Jiráskové 
zazní skladby Bacha, Händla, Mo-
zarta a Cherubiniho.

Každou adventní neděli přibu-
de na adventním věnci, který le-
tos opět zhotovil hlučínský nestor 
a patriot Josef Hlubek, další rozža-
tá svíce. Zapalovat se budou vždy v 
16 hodin. Rozžíhání svíci vždy od-
startuje kulturní program. 

Pro zahřátí a dobrou náladu se bu-
de na náměstí každou neděli prodá-
vat svařené víno, punč a další dob-
roty.                                         (red)  

Advent oslavíme společně,
s trubači i zapalováním svící

Se stavbou obřího adventního věnce na náměstí v Hlučíně začal josef Hlubek 
už v sobotu 21. listopadu. Foto: Ivana Gračková

Výročí úmrtí českého dramati-
ka, disidenta, prvního polistopa-
dového prezidenta Václava Ha-
vla si 18. prosince připomene 
i město Hlučín. 

„Pro Václava Havla nebyl Hlu-
čín jen neznámým městem kdesi 
na severovýchodě České republi-
ky. Vnímal naše problémy, a do-
konce jsme od něj v roce 2011 
obdrželi dopis, jimž podpořil náš 

boj proti výstavbě dalšího super-
marketu v Hlučíně,“ vzpomíná 
starosta Pavel Paschek. Sám pů-
vodně vstoupil do komunální po-
litiky s občanským sdružením 
Občané za Hlučín krásnější prá-
vě proto, aby zabránil nesmyslné 
stavbě dalšího obchodního cent-
ra, kterých je v Hlučíně už nyní 
dost.                                             (red)

Václav Havel podpořil Hlučín 

Podpora občanům města Hlučína a obce Šlapnice při 

snaze zabránit výstavě nákupního centra a průmyslo-

vé zóny

V posledních dnech se na mě obraceli s žádostí o pomoc 

a podporu spoluobčané z pražských Klánovic, kteří se snaží 

zabránit tomu, aby se vykácela část Klánovického lesa kvů-

li golfovému hřišti, občané Šlapanic u Brna, kteří se nechtě-

jí smířit s tím, že v blízkosti jejich obce má vzniknout obří 

průmyslová zóna na půdě s nejvyšší bonitou, a občané měs-

ta Hlučín, kteří nesouhlasí s výstavbou nového nákupního 

centra zhoršujícího konkurenceschopnost místních živnost-

níků i dopravu. Nechtějí dovolit, aby se kvůli zájmům ně-

kterých skupin necitlivě zacházelo s prostředím, ve kterém 

žijí, a nebral se ohled na ty, kteří tu budou žít po nás. Je čas, 

aby se nad tím zamýšleli zejména ti, kteří o nové výstavbě 

rozhodují. Nekoncepční a necitlivé osidlování až drancová-

ní naší krajiny neohlížející se na životní prostředí bude mít 

nezvratné dopady na život budoucích generací.    

Devětadvacátý ročník pěvecké  
soutěže Hlučínský slavíček, se 
uskutečnil ve čtvrtek 19. listopadu 
v Domě dětí a mládeže. Zúčastnilo 
se ho 46 dětí ve třech věkových ka-
tegoriích od předškolního věku do 
2. třídy základní školy. 

Děti soutěžily v sólovém zpěvu 
lidových, umělých či hlučínských 
písní bez hudebního doprovodu. 
Odborná porota měla nelehký úkol, 
všechny děti se velmi snažily, tak-
že výběr nejlepších zpěváčků byl 
opravdu obtížný. Všichni soutěžící 
si odnesli účastnický list a drobné 
odměny, vítězové navíc diplomy 
a knihy.        Veronika Novosadová

pedagožka DDM Hlučín

Pořadí soutěžích najdete na:
www.hlucinskenoviny.cz/slavicek/

Hlučínský slavíček rozezpíval dům dětí

František šimberský ze základní ško-
ly šilheřovice zpíval píseň my sum 
džieči z majičku.

Foto: veronika Novosadová 
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NAPOvíDáNKy A 
POmáHáNKy, tAK 
Se jmeNUje SbírKA 
veršOvANýcH HáDANeK. 

Druhé vydání knihy plné nejen 
veršovaných hádanek pro děti při-
pravuje důchodce Oldřich Kapoun 
z Hlučína. Knížka Napovídánky  
a pomáhánky je určena pro děti od 
pěti let. Jejím hlavním smyslem je 
rozvíjet logické myšlení, představi-
vost a paměť dětí. 

Kniha je bohatě ilustrovaná. 
Kresby jsou z dílny výtvarníka 
Karla Říhovského. „Obsahuje de-
sítky veršovaných hádanek, někte-
rých s nápovědou – proto napoví-
dánky. Dále v ní jsou také návody 
pro děti. Dozví se například, jak se 
nebát či jak se neušpinit, odtud po-
máhánky,“ prozradil autor.  V kni-
ze najdou malí čtenáři i veršovanou 

Sbírá peníze na knihu pro děti 

pohádku Vidín. Jde o příběh chlap-
ce z malé vesničky, který se vydal 
do světa hledat štěstí pro slepou se-
střičku. Když ho našel, začal ho 
postupně ztrácet. Ale nakonec vše 
dobře dopadlo. 

Náměstí mnoha měst se ve středu 
9. prosince v 18 hodin rozezní tra-
dičními koledami. Zpívat se bude 
i v Hlučíně, kde akci Česko zpívá 
koledy pořádá fotbalový klub spo-
lu se ZŠ dr. M. Tyrše.

„Zváni jsou všichni, kteří si chtě-
jí zazpívat české koledy a vánoč-
ní písně. Jestli někoho trápí, že ne-
zná text, tak ať takové starosti hodí 
za hlavu. Na náměstí budeme texty 
rozdávat,“ pozvala na akci učitelka 
ze spolupořádající školy Monika 
Tomisová. Zpívání se žáky školy  
a fotbalisty se zúčastní i Jiří Pav-
lenka, český fotbalový brankář  
a bývalý mládežnický reprezentant 
z Hlučína, který je v současnosti 
hráčem FC Baník Ostrava. 

Během vánočního setkání na ná-
městí návštěvníci mohou finančně 
přispět na předvánoční sbírku pro 
místní organizaci Klokánek z Dol-
ního Benešova.                                      (red)

Česko zpívá koledy

Poprvé kniha vyšla v roce 2000. 
Autor nyní připravuje u nakladatel-
ství Krigl její druhé vydání, které 
bude obsahovat i nové hádanky. 

Veršované hádanky Oldřich Ka-
poun píše už desítky let. Původně 
je začal tvořit pro své syny.

„Nejprve to byly jednoduché ver-
šované hádanky bez nápovědy. Ně-
které ale kluci nemohli rozluštit. 
Proto jsem začal přidávat nápo-
vědu. Když už bylo těch básniček 
hodně, začal jsem uvažovat o kni-
ze,“ popsal autor zrod knihy. 

První vydání financoval sám, pro 
to nové hledá podporu. Zájemci si 
knížku mohou zakoupit prostřed-
nictvím emailové adresy autora ol-
drich.kapoun@seznam.cz.

 Jaké prémii za podporu tak zís-
kají navíc hádanky a návody, které 
v knize nabízené v knihkupectvích 
nebudou.                                       (red)

Mikuláš s čerty a zajímavým pro-
gramem navštíví Kulturní dům. 

Zábavné odpoledne pro děti a do-
spělé se spoustou kouzlení, soutěží, 
ale také s diskotékou bude na pro-
gramu Mikulášské nadílky, která 

se uskuteční v sobotu 5. prosince. 
„Program odstartuje už v 16 hodin 
a jeho součástí bude i focení s čer-
tem a Mikulášem,“ prozradila zá-
stupkyně ředitele Kulturního cent-
ra Hlučín Monika Pokorná.     (red) 

Mikuláš letos přijde v sobotu Otevírací doba knihovny během vánočních svátků

23. 12. otevřeno pouze do 15 hod.

28. 12. – 29. 12. 7.30 – 12   13 – 15 hod.

30. 12. – 31. 12. zavřeno

Knihovna děkuje svým návštěvníkům za přízeň a přeje krásné Vánoce.

Ilustrací v knize se ujal výtvarník Karel 
říhovský



UčItelé záKlADNí šKOly 
HOrNIcKé SI UvěDOmUjí, že 
PrO výUKU cIzícH jAzyKů 
jSOU PrO žáKy ObrOvSKým 
PříNOSem PObyty v zemícH, 
KDe Se tímtO jAzyKem 
běžNě HOvOří. 

Největším pozitivem takových 
pobytů je bezpochyby překonání 
strachu mluvit s cizími lidmi a na-
víc cizím jazykem. Tento rok byly 
školou pořádány jazykové pobyty 
v zahraničí přímo dva. 

První zájezd proběhl v červnu do 
Velké Británie, kde byly děti uby-
továny v hostitelských rodinách 
ve městě Coventry. Žáci měli kro-
mě celodenní prohlídky Londý-
na možnost prohlédnout si úžasný 
Warwick Castle, přesunout se zpět 
v čase do viktoriánské doby při za-
jímavé návštěvě historického měs-
tečka v Black Country Museum, 
seznámit se s výrobou slavné an-
glické čokolády Cadbury, či ob-
divovat největší sbírku vozů a kol 
v Museum of British Road Trans-
port.

Ještě doznívaly emoce z prvního 
zájezdu, když zavládlo mezi žáky 
nové nadšení z dalšího připravova-

Testují své jazykové znalosti v zahraničí

žáci ze základní školy Hornická u clare language center v ennis.                                                                 Foto: barbara Glacová

Výjimečný koncert zazněl v lis-
topadu v sále Základní umělecké 
škole v Hlučíně. Poprvé se během 
něj představily veřejnosti nové di-
gitální chrámové varhany. 

„V minulosti jsme využívali ná-
stroj v obřadní síni hlučínské rad-
nice, kde jsou menší píšťalové var-
hany, které mají přirozený zvuk 
a jeden manuál. Současné digitál-
ní varhany mají dva manuály a bo-
hatou škálu rejstříků. Jejich velkou 
výhodou je, že je máme přímo na 
sále, s dětmi už nemusíme přebíhat 
mezi budovami. Naši žáci teď mo-
hou účinkovat na školních koncer-
tech, které se pořádají v koncert-
ním sále školy, a doprovázet své 
spolužáky,“ řekla učitelka Romana 
Běhůnková. 

Základní umělecká škola v Hlučí-
ně ovšem prodělala více změn. Bě-
hem léta se její budovy rekonstru-
ovaly, město za opravy zaplatilo 
přes 2 miliony korun. „Zateplení se 
následně projeví v úsporách ener-
gií. Rekonstruovaly se také krovy, 
které byly ve špatném technickém 
stavu,“ informovala Pavla Holib-

Děti ze Základní školy dr. M. Tyr-
še pojedou v prosinci do Prahy, Zú-
častní se mše charitativní organiza-
ce Stonožka. 

„Naše škola spolupracuje s cha-
ritativním hnutím Na vlastních no-
hou – Stonožka už deset let. Vy-
rábíme vánoční přáníčka určená  
k prodeji, zasíláme finanční pří-
spěvky, pastelky, literární práce. 
Jako odměnu za naši spolupráci 
jsme stejně jako v minulých letech 
dostali pozvání na předvánoční mši 
do Prahy, které se zúčastní vybra-
ní žáci školy,“ vysvětlila učitelka 
Lenka Nováková. 

Hnutí pomáhá válkou ohroženým 
dětem, v posledních letech působí 
hlavně v Afghánistánu. Podporu-
je tamní školy a zdravotnická za-
řízení. 

Letošní vánoční mše, na kterou už 
se děti z Hlučína moc těší, se usku-
teční v pátek 4. prosince v 11 hodin 
v katedrále sv. Víta, Václava a Voj-
těcha v Praze.                          (red) 

ného studijního pobytu, tentokrát 
do Irské republiky. Jazykový pobyt 
studentů byl výjimečný nejen tím, 
že doprava byla zprostředkována 
letecky, ale také tím, že byl finan-

cován z projektu Operačního pro-
gramu Vzdělávání pro konkurence-
schopnost ministerstva školství pod 
názvem Jazykový vzdělávací kurz 
pro žáky. Tím se přitažlivost zájez-

Děti z Tyršovky
jedou na mši
do Prahy

Zuška má digitální varhany i nový kabátec

hlučínskénoviny [8] školství

Učebna hudební nauky je nyní krásně prosvětlená.                Foto: Ivana Gračková

ková z hlučínské radnice. Na opra-
vu se podařilo získat evropskou do-
taci z Operačního programu Životní 
prostředí, ze které se uhradí 85 pro-
cent nákladů. Dalších 5 procent při-
spěje Státní fond životního prostře-
dí. Deset procent jde z rozpočtu 
města Hlučín.  

„Měli jsme náročné léto. Opravo-
vala se střecha, měnila se okna. Vý-
uku v minulém školním roce jsme 
museli ukončit již 23. června, aby-
chom stihli vyklidit celé třetí patro. 

Stěhovali jsme odtamtud například 
pět klavírů. Školní rok 2015/16 
jsme museli zahájit v obřadní síni 
radnice. Ale výsledek stojí za to,“ 
řekla ředitelka ZUŠ Hlučín Eva 
Niedobová. Třetí patro je nyní pro-
světlené, ve třídách jsou nové kli-
matizační jednotky, aby se v nich  
i v letních vedrech dobře dýchalo.  

„Když se konečně sundalo leše-
ní, celá budova se rozzářila novou  
a hezkou fasádou,“ doplnila ředitel-
ka Niedobová.                               (iga)

du ještě zvýšila. Zájem byl velký  
a vybráno bylo čtyřicet studentů 
školy pro pobyt v malebném měs-
tečku Ennis na východě Irska, kde 
se účastnili výuky v tamější jazy-
kové škole.           Barbara Glacová

Danuše Švrčinová
učitelky

Názory dětí čtěte na:
www.hlucinskenoviny.cz/nazory/



Drobný elektroodpad

Do kontejnerů červené barvy
1 ks Hlučín parkoviště Bochenkova
1 ks Darkovičky za Jednotou
1 ks Bobrovníky ul. Požárnická u Jednoty

Odpadový kalendář města Hlučína pro rok 2016 - spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Směsné plasty, tetrapaky
a drobné kovové odpady
Do kontejnerů na plasty, tetrapaky a drobné kovové odpady /žlu-
tá barva/ patří nejen PET láhve. Lze zde vhazovat také kelímky, sáčky, 
fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyren, krabice od mléka a džusů, 
plechovky, obaly od sprejů apod. Na druhé straně sem v žádném přípa-
dě nepatří novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek, jako jsou 
motorové oleje, chemikálie, barvy apod. Vždy ale sledujte nálepku na 
Vašem kontejneru. 

Plastové láhve je vždy třeba sešlápnout nebo zmačkat, aby byl co 
nejvíce zmenšen jejich objem!

Kontejnery jsou umístěny:
1 ks Darkovičky za Jednotou
1 ks ul. Severní – točna 56
1 ks ul. Severní u MŠ
1 ks ul. Hornická
1 ks ul. Hornická u družiny
2 ks na sídlišti OKD u marketu Hruška
2 ks na sídlišti OKD u obchodu na ul. Jana Nerudy
1 ks ul. Boženy Němcové – na konci ulice
1 ks ul. Petra Bezruče
1 ks ul. ČSA naproti polikliniky
2 ks parkoviště Bochenkova
1 ks ul. Zahradní u pizzerie
1 ks ul. Jaroslava Seiferta
1 ks ul. 28. října
3 ks na sídlišti Rovniny u marketu Hruška
1 ks ul. Rovniny – stará školka
1 ks ul. Svornosti – točna 34
1 ks Bobrovníky Bobry club

Plasty je však nejlepší ukládat do igelitových pytlů, které občané do-
stávají na Městském úřadě – svoz plastů bude probíhat vždy ve středu 
podle harmonogramu 1x za měsíc. 

Které odpady, kam a kdy mohou občané ukládat 
Sklo
Do kontejnerů na sklo /bílá nebo zelená barva/ můžeme vhazovat 
láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy i tabulové sklo. Po-
zor! Do kontejneru na bílé sklo, vhazujte pouze čiré sklo, sklenice apod. 
Vhodíte-li barevné sklo, znehodnotíte obsah celého kontejneru. Do kon-
tejnerů nepatří keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla. 

Kontejnery jsou umístěny:
1+1+3 ks DUO Darkovičky za Jednotou
1+1 ks na sídlišti OKD u obchodu na ul. Jana Nerudy
2+2 ks na sídlišti OKD u marketu Hruška
1+1 ks DUO ul. Boženy Němcové – na konci ulice
1+1 ks Billa parkoviště
1+1 ks ul. Zahradní u pizzerie
2+2 ks v centru za drogerií „dm“ 
1+1 ks parkoviště ul. Bochenkova
1+1 ks ul. K Pile -  Prodej vín
1+2 ks ul. Vinohradská u obchodu
1+1 ks ul. 28. října
2+2 ks na sídlišti Rovniny u marketu Hruška
1 ks DUO ul. Jaroslava Seiferta
2 ks DUO ul. Svornosti - točna 34
1+1 ks Rovniny u bývalé MŠ
1+1 ks Bobrovníky ul. Osvoboditelů - křižovatka
1+1 ks Bobrovníky  ul. Požárnická, Jednota
1 ks DUO Bobrovníky Bobry klub
1 ks DUO křižovatka Rovniny a Okrajová
1 ks DUO křižovatka ul. Moravská a Horní
1 ks DUO Darkovičky u Patorie

Papír
Do kontejnerů na papír /modrá barva/  můžete dávat kartony, noviny, 
časopisy, kancelářský papír, počítačový papír a neznečištěný obalový 
papír. Do kontejneru nepatří žádné igelity a jakýkoliv znečištěný papír.

Kontejnery jsou umístěny:
1 ks ul. Severní – točna 56
1 ks ul. Severní MŠ
3 ks ul. Hornická
2 ks na sídlišti OKD u marketu Hruška
2 ks na sídlišti OKD u obchodu na ul. Jana Nerudy  
1 ks ul. Boženy Němcové – na konci ulice
1 ks ul. Hornická u družiny
1 ks ul. Petra Bezruče
1 ks ČSA naproti polikliniky
1 ks ul. Na Krásné vyhlídce - točna
2 ks parkoviště Bochenkova
1 ks ul. Zahradní, u hřbitova
1 ks křižovatka ul. Komenského a Tyršova
1 ks ul. Vinohradská u obchodu
1 ks křižovatka ul. Horní a Moravská
1 ks Cihelní za byt. dům č.1
2 ks na sídlišti Rovniny u marketu Hruška
1 ks ul. Jaroslava Seiferta 
1 ks ul. Jaroslava Seiferta č. 7
1 ks ul. 28. října
2 ks ul. Svornosti – točna 34
1 ks křižovatka ul. Okrajová a Rovniny
1 ks ul. Rovniny – stará školka
2 ks Bobrovníky – Bobry club parkoviště
2 ks Bobrovníky Požárnická, Jednota
2 ks Darkovičky za Jednotou
1 ks Darkovičky u Patorie
1 ks Darkovičky K Mýtu

svozová oblast

A  

svozová oblast

b

pytlový svoz odpadů

svozová oblast A - město Hlučín od ulice Opavská a Ostravská směrem na Darkovičky 
svozová oblast B - město Hlučín od ulice Opavská a Ostravská směrem na bobrovníky 
svozová oblast c - městské části Darkovičky a bobrovníky



LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN

E

F

Oblast D od od 29.2. - 3.3. a 3.10. - 6.10. 2016
Hlučín: Hornická ul. - u kotelny
 Hornická ul. - u věžáků
 Hornická + P. Strádala - křižovatka
 Jarní + Severní - křižovatka
 Bož. Němcové + Severní - křižovatka
 1. Máje - vedle kavárny
 Tyršova + Komenského - křižovatka
 Opavská - za bytovými domy
 ČSA naproti polikliniky - za byt. domy 
Kontejnery budou přistaveny vždy v první den 
svozu, budou po naplnění odvezeny, znovu při-
staveny, závěrečný odvoz bude poslední den 
svozu mezi 7:00 a 12:00 h. 

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

Odpadový kalendář města Hlučína pro rok 2016 - spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje

G

* Termín splatnosti poplatku za komunální odpady 
(k tomuto datu již musí být částka připsána na účet 
města Hlučína)

*

D

 BIO - B, H1

Duben - začátek pravidelného svozu – první 
svoz - 11. 4. 2016 (15. týden)
Listopad - konec pravidelného svozu – poslední 
svoz -  24. 11. 2016 (47. týden)

Svozové oblasti: 

Pondělí: Bobrovníky B - celé, Hlučín H1 - ul. 
Rovniny - od Vodárny směr Vrablovec, Boční, 
Na Závodí, Jasénky z ul. Písečná, Malánky
Úterý: Darkovičky D - celé, Hlučín H2 - ul. Na 
Krásné Vyhlídce, Celní, Dlouhoveská, Prome-
nádní, Růžová, Horní, Moravská, Ke Kořeni, 
Antonína Dvořáka, Vinohradská, Jasénky z ul. 
Vinohradská, Vinná Hora, Čapkova, Zátiší, Pí-
sečná, Vladislava Vančury, Záhumenní, Iva-

na Olbrachta, Jilemnického, Marie Majerové, 
Okrajová, Okružní, Svornosti, Jaroslava Seifer-
ta, Dělnická, Kosmonautů, Mládežnická, Dru-
žební, Přímá, Viléma Balarina, Cihelní

Středa: Hlučín H3 - ul. U Cihelny, Ostravská, 
K Pile, U Stadionu, Zahradní, Na Včelínku, 
Školní, Hluboká, Gen. Svobody, Hrnčířská, Úz-
ká, Na Valech, Čs. Armády, Zámecká, Bochen-
kova, Pode Zdí, Opavská, Tyršova, Farní, Pet-
ra Bezruče, Jaselská, Hornická, Pavla Strádala, 
Pekařská, Jarní

Čtvrtek: Hlučín H4 - ul. Rovniny od Vodárny 
směr Ostravská, Lelkova, Slovanská, Máneso-
va, U Vodárny

Svoz BIOODPADU v hnědých 240 l nádobách (u rodinných domů)
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Oblast E od 7.3. - 10.3. a 10.10. - 13.10. 2016
Hlučín: Hrnčířská - u parčíku
 Dr. Ed. Beneše
 Na Krásné Vyhlídce - na konci ulice   
 Dlouhoveská - u klubu důchodců  

Darkovičky: 
 Kulturní dům
 K Mýtu + Vřesinská - křižovatka
 Patorie 
Kontejnery budou přistaveny vždy v první den 
svozu, budou po naplnění odvezeny, znovu při-
staveny, záverečný odvoz bude poslední den 
svozu mezi 7:00 a 12:00 h. 

D

ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

Oblast F od 14.3. - 17.3. a 17.10. - 20.10. 2016
Hlučín: Cihelní - u kotelny  
 Dukelská - parkoviště 
 28.října + Písečná- křižovatka
 Rovniny - bývalá školka
 Rovniny + Na Závodí - křižovatka
 I. Olbrachta + Vinohradská - křižovatka
 Moravská + Ke Kořeni - křižovatka
 P. Jilemnického - v zatáčce
 Dělnická - uprostřed ulice
 Mánesova- konec ulice 
Kontejnery budou přistaveny první den svozu, 
po naplnění odvezeny, znovu přistaveny, záve-
rečný odvoz bude poslední den 7:00 - 12:00 h. 

Oblast G od 21.3. - 24.3. a 24.10. - 27.10. 2016
Hlučín: nad cihelnou - na pravé straně
 Jasénky-pod Mušálem 
Bobrovníky:
 Malánky - odbočka na Vrablovec
 Požárnická - Hrabová
 Lesní - u hasičské zbrojnice
 Na Sídlišti- konec ulice
 Střední + Křivá - křižovatka
 U Hájenky
 U BOBRY CLUBU                
Kontejnery budou přistaveny první den svozu, 
po naplnění odvezeny, znovu přistaveny, záve-
rečný odvoz bude poslední den 7:00 - 12:00 h. 
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Odpadový kalendář města Hlučína pro rok 2016 - spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje

GE FD
Velkoobjemový odpad   Mobilní svoz velkoobjemového odpadu proběhne 2x ročně: na jaře a na podzim v oblastech D, E, F a G. 
Do kontejnerů ukládejte jen velkoobjemový  odpad, nepřeplňujte je a neukládejte do nich nebezpečný odpad, který můžete denně, 
včetně  sobot, uložit na sběrném dvoře v areálu TS Hlučín s.r.o. na Markvartovické ulici.
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Velkoobjemový odpad
Veškerý  velkoobjemový odpad (např. nábytek, koberce, umyvadla, toale-
ty apod.), nebezpečný odpad (např. motorové, převodové a mazací oleje, 
akumulátory, baterky, zářivky, zbytky barev, lepidel, znečištěné plechov-
ky, pneumatiky, nevyužívané léky) a veškerý elektroodpad (např. lednič-
ky, televizory, rádia, počítače, mobily, diskmeny, el. nářadí, hračky, ku-
chyňské spotřebiče) lze celoročně ukládat do sběrného  dvoru TS Hlučín, 
na ulici Markvartovická – tel: 595 043 591.

Elektroodpad je třeba v maximální míře odevzdávat nepoškozený (neroz-
montovávat ho a nevybírat z něho žádné součástky!), likvidace odpadu je 
pro město zdarma. Rovněž je třeba odevzdat nepoškozené zářivky.

Otevírací doba:  Po - Pá: 8:00 - 18:00, So: 8:00 - 12:00

Svoz velkých kusů (termíny svozu jsou uvedeny v kalendáři na opačné 
dvoustraně) je určen pouze pro občany-nepodnikající fyzické osoby! Práv-
nické osoby a podnikající fyzické osoby řeší likvidaci odpadů na své vlas-
tví náklady!
Ostatní zbytkový komunální odpad, který již nejde vytřídit, dáváme do 
popelnic a kontejnerů na směsný komunální odpad, které jsou umístě-
ny u každého rodinného domku nebo bytového domu.

Stavební odpad
Tento odpad bude likvidován na náklady toho, kdo odpad vyprodukoval. 
Kontejner na stavební odpad a jeho odvoz lze objednat u TS Hlučín s.r.o. 
Tento odpad nepatří do kontejnerů a popelnic na směsný komunální od-
pad! Pokud bude stavební odpad v těchto nádobách, nebudou vyvezeny.

Odpad z údržby zeleně
Občané Hlučína – fyzické osoby nepodnikající mohou celoročně ukládat 
zdarma biologicky rozložitelné odpady ze zahrádek do sběrného dvoru 
TS Hlučín s.r.o., na ulici Markvartovická. Občané se musí prokázat do-
kladem totožnosti.

Příjem odpadů bude realizován:
Po a St: 8:00 - 18:00,  Út, Čt a Pá: 8:00 - 16:00, So: 8:00 - 12:00

K likvidaci bude odebírán odpad kat.č. 20 02 01 Biologicky rozložitelný 
odpad. – tráva, seno, drobné ořezy ze stromů a keřů, apod.

Papír a železné i neželezné kovy 
Papír a železné i neželezné kovy lze odevzdat i ve Sběrných surovinách – 
RITSCHNY Kovošrot na ulici Ostravská (u Dřevařských závodů) – tel:.  
724 890 347

Otevírací  doba Sběrných surovin:
Po:  8:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Út - Pá:  8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
So:  8:00 - 11:00  (vždy 2. a 4. sobota v měsíci)

Poplatek za likvidaci komunálních
odpadů v roce 2016 činí 550 Kč
Povinnost uhradit poplatek mají nejen osoby trvale bydlící, ale i cizinci 
s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR delším než 90 dní a osoby, kte-
ré mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo ro-
dinný dům, kde není hlášena k pobytu žádná osoba.
Poplatek je opět potřeba uhradit jednorázově a je splatný od 1. 2. 2016 
nejpozději do 30. 6. 2016. Do tohoto termínu musí být částka již na 
účtu města! Po tomto termínu již bude poplatek v souladu s vyhláškou a 
zákonem zvýšen na 1,272 násobek!

Od placení poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby, které:
a) se jednoznačně prokazatelně zdržují mimo území České republiky po 
celý kalendářní rok 2016,
b) jsou umístěny do dětského domova, školského zařízení pro výkon 
ústavní nebo jiné ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preven-
tivně výchovnou péči, a jako nezaopatřené dítě  v domově pro osoby se 
zdravotním postižením, 
c) v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, 
domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
d) jsou hospitalizovány, ve vazbě nebo výkonu trestu po dobu delší než 
tři měsíce
e) vlastní rekreační stavbu v Hlučíně v oblasti Kocibenda, Vinohrady ne-
bo Kraví Důl. 

Studium, zaměstnání v ČR mimo trvalé bydliště ani trvalý pobyt na 
ohlašovně Mírové náměstí 23/24, není důvodem k úlevě ani k osvobo-
zení od poplatků.

Vlhčené ubrousky, dámské hygie-
nické potřeby, špulky do uší, to vše 
lidé házejí do kanalizace a do zá-
chodů a komplikují tak práci fir-
mě Vodovody a kanalizace Hlučín 
(VaK). „Podobný odpad do kanali-
zace nepatří. Zanáší otevřené stoky 
a česle, poškozuje čerpadla. Kana-
lizace odvádí odpadní vody, nikoliv 
odpady,“ upozorňuje Eva Krieblo-
vá, technická pracovnice provozu.  
Občas do čistírny odpadních vod 
připlavou dokonce i dětské hračky. 
Z objemnějších materiálů to byly 
například deky a také hromada po-
sekané trávy. 

Problémem jsou i tuky. „Zvyšují 
korozi stěn kanálů. Tvoří se z nich 
tukové kry, na nichž se hromadí ne-
čistoty, které pak ucpávají části ka-
nalizace. Ty se musí vyčistit pomo-
cí kombinovaných tlakových vozů. 
Vznikají tak zbytečné náklady, kte-
rým se dá zabránit. Stačí, když tuky 
přelejeme do PET láhví a odevzdá-
me jako tříděný odpad. V odpadu 
snižují životnost kanalizačního po-
trubí i čistící vlastnosti aktivované-
ho kalu,“ vysvětluje Eva Krieblová. 

Aby nebyla ohrožena funkce, stav 
či živostnost stokové sítě a odpad-
ní vody se plynule odváděly, nesmí 
lidé odhazovat do kanálů a do zá-
chodů zbytky potravin, hadry, pro-
vazy, oleje, tuky, stavební materiál, 
chemikálie, kovové předměty jako 
třeba žiletky nebo dráty, ani hygie-
nické potřeby. „Vlhčené ubrousky, 
hadry nebo dámské hygienické po-
třeby se nerozkládají jako toaletní 
papír. Za bezdeští se usazují v ka-
nalizaci a prudký déšť je pak vy-
plaví,“ líčí technická pracovnice. 
Zbytky potravin zase dělají pro-
blémy především v místech s ma-
lým sklonem stok. Tam se usazují 
a hnijí. Usnadňují život potkanům. 
Odpady ohrožují chod čistírny, ni-
čí některé části zařízení. Nečistoty 
se namotávají na čerpadla, zastavu-
jí je. Proto se musí neustále opravo-
vat, v některých případech dokon-
ce měnit, což je nákladné. Zvýšené 
náklady na provoz se samozřejmě 
odráží ve výši stočného.

VaK Hlučín vlastní a spravuje ka-
nalizační síť ve třech lokalitách  
o celkové délce 64 939 m.              (iga)

Vyhozením odpadu do záchodu
problém nekončí, ale začíná

Odpadový kalendář města Hlučína pro rok 2016 - spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje

pŘiJďte Si pRO tAšKy nA tŘíDĚný ODpAD
zA DvAcet KOrUN lze Stále KOUPIt v POKlADNě 
HlUčíNSKé rADNIce tAšKy NA tříDěNý ODPAD. KAžDá 
SADA ObSAHUje mODrOU tAšKU NA PAPír, žlUtOU NA 
PlASty A tetrAPAKOvé ObAly A zeleNOU NA SKlO. tAšKy 
jSOU vyrObeNé čáStečNě z recyKlOvANéHO mAterIálU, 
jSOU OmyvAtelNé A mAjí velmI DlOUHOU žIvOtNOSt. 



jsme jako jediní reprezentovali náš 
kraj a porazili prestižní střední ško-
ly celé republiky. Ze čtyř roční-
ků této soutěže, kterých jsme se 
zúčastnili, jsme získali dvě první 
 a dvě druhá místa. 

Dík patři žákům i učitelům, kte-

ří je na soutěž pečlivě připravovali. 
Pro další zájemce o studium a je-

jich rodiče organizuje škola den 
otevřených dveří. Bude se konat ve 
čtvrtek 10. prosince od 8 do 16 ho-
din.                        Jindřich Honzík

ředitel OU a PrŠ Hlučín

SeDmý rOčNíK 
celOStátNíHO SOUtěžNíHO 
KláNí UčňOvSKé mláDeže 
teNtOKrát zAvítAl PřímO 
DO HlAvNíHO měStA. 

Ve středu 30. září se v areálu SOŠ 
stavební a zahradnické na praž-
ském Jarově setkaly týmy ze střed-
ních škol a učilišť ze všech kou-
tů ČR. O trofeje Machři roku, ale 
i o finanční odměny v celkové vý-
ši 100 tisíc korun a další věcné vý-
hry, bojovalo více než třicet druž-
stev budoucích řemeslníků včetně 
družstva z Hlučína. 

Garanty obou soutěžních katego-
rií byli odborníci přímo z praxe, 
zástupci Cechu malířů a natěračů 
a také soukromého sektoru. Letos 
se tým studentů z Odborného uči-
liště a Praktické školy (OU a PrŠ), 
Hlučín umístil v kategorii malířů 
na druhém místě. Školu z Hlučína 
reprezentovali žáci Václav Král a 
Dominik Kaňák pod vedením uči-
tele odborného výcviku Františka 
Kozáka. 

Skvělé umístění našich žáků je ta-
ké oceněním práce pedagogů, kte-
ří prokazují vysokou úroveň vý-
uky tohoto oboru. Na této soutěži 

Malíři z Hlučína soutěžili v Praze  

čerství machři václav Král a Dominik Kaňák.                                 Foto: Karel balarin

Na výkladu v souvislostech na-
místo paměťového učení staví vý-
uka v Montessori programu. Ta-
ké na ochutnávání světa kolem nás  
a prožívání učiva všemi smysly. Je 
typická respektem individuality dí-
těte a důslednými pravidly při za-
jištění požadovaných výstupů. Na 
těchto pilířích je také založen při-
pravovaný Montessori program pro 
žáky prvního dvojročí  na Základní 
škole dr. Miroslava Tyrše. Bude za-
hájen od školního roku 2016/2017 
a zapsat se do něj můžete své dítě 
ve dnech 22. a 23. ledna 2016.

Hlavním cílem Montessori přístu-
pu je podporovat děti v přirozené 
touze po nových informacích. Ne-
získávají je izolovaně, ale učí se vní-
mat svět jako celek, a to ve všech je-
ho souvislostech.  Žáci jsou vedeni  
k samostatnosti, důslednosti a pře-
devším k zodpovědnosti.

Montessori systém je charakte-
ristický tím, že respektuje takzva-
ná senzitivní období. Jako dospě-
lí víme, že pokud nás něco zajímá 
a jsme na danou věc naladěni, au-
tomaticky jí věnujeme větší úsi-
lí a soustředění. Naše poznatky 
jsou tak uloženy daleko pevněji  
v nervovém systému a lépe si je ne-
jen pamatujeme, ale i umíme pou-
žít. Děti to mají obdobně. Pokud jim  
v době, kdy jsou připraveny roze-
znávat tvary, nabídneme příslušné 
aktivity, naučí se je malovat nebo 
se naučí velmi rychle psát. Totéž 
platí o počítání. Některé z dětí na-
stupují s tím, že již umí psát nebo 
počítat, a jiné zase o čísla a písme-
na ani nezavadily. Program umož-
ňuje všem postupovat podle svých 
schopností, podle svého tempa. 
Důvěra ve schopnost řídit si své 
povinnosti a jistá svoboda posky-
tovaná dětem má na druhou stranu 
pevná pravidla. Po dětech se vyža-
duje přesně daný řád při práci s po-
můckou, klid ve třídě a dodržování 
spousty dalších pravidel.  

Téměř jakékoliv poznatky si li-
dé dnes mohou vyhledat sami. Ne-
ní třeba stavět výuku na jejich pře-
dávání, ale spíše jde o to naučit se 
myslet, ptát se a spojovat souvis-
losti. A taky vycházet s ostatními 
lidmi. 

Marie Šlosarková
vedoucí učitelka programu

Více informací najdete na:
www.zsmt.cz/montessori

Otevírá se první
Montessori třída

Chtěli byste jet do Anglie? My 
jsme si to přáli tak dlouho, až se 
nám to splnilo. 

Možnost vyrazit do Anglie se ob-
jevila už v dubnu, kdy jsme byli 
ještě čtvrťáky. Naše škola se sta-
la úspěšným příjemcem finančních 
prostředků pro projekt Jazyky nás 
baví zpracovaný v rámci výzvy 56. 
Naše cesta začala v neděli 25. říj-
na a skončila v sobotu následují-
cího týdne. Autobusem jsme jeli 
dlouho, skoro dvacet čtyři hodin. 
V pondělí ráno jsme už odplouva-
li trajektem z Francie a sledovali, 
jak se blíží anglické břehy. Z Dove-
ru jsme se vypravili na tudorovské 
sídlo Leeds Castle a málem jsme se 
ztratili v tamějším bludišti. Potom 
jsme vyrazili do pobřežního města 
Worthing k hostitelským rodinám. 
Tam jsme si vyzkoušeli, jak jsme 
na tom s naší angličtinou. Příští den 
nás čekala první anglická výuka – 
byla naplánována celkem na tři 
dopoledne. Rozšířili jsme si slov-
ní zásobu, hráli hry a mluvili jsme  
o tom, co jsme v Anglii viděli na 
našich odpoledních výletech. A co 

Děti ze školy v Darkovičkách se učily v Anglii

to bylo? Křídové útesy Seven Si-
sters a podzimní pláž s mořský-
mi chaluhami, město Brighton s 
akváriem Sea Life Centre a Brigh-
ton Eye. Tady jsme také navštívi-
li zábavní molo Brighton Pier, kde 
jsme ochutnali anglické lahůdky. 
Ve čtvrtek jsme byli ve skanzenu 
Weald & Open Air Museum neda-
leko Chichesteru, kde nám pořád-
ně pršelo. Pátý den nebyla škola, 
ale Londýn. Ten byl ze všeho nej-
zajímavější. Celý týden jsme se na 

něj těšili. Viděli jsme na vlastní oči 
známé londýnské památky, které 
jsme do té doby znali jen z obráz-
ků. Rozloučili jsme se s večerním 
Londýnem a vyrazili na cestu do-
mů.  Jsme vděční za příležitost po-
znat život v zemi, jejímuž jazyku se 
učíme, a děkujeme našim učitelkám 
Evě Blažkové a Janě Šandalové za 
nezapomenutelný týden.

Adéla Kundrátová
a Anna Blokešová, 

žačky 5. třídy ZŠ Darkovičky

      [9] hlučínskénoviny školství

školáci z Darkoviček před buckinghamským palácem.            Foto: Klára vácová



Chtěl bych představit čtvrtou de-
chovou kapelu z našeho města a to 
kapelu hrající pod taktovkou Fran-
tiška Pravdy. 

Tento kapelník dirigoval dlou-
há léta Hlučínskou dechovku, kte-
rá hrála rovněž při různých příle-
žitostech - k poslechu, tanci, na 
pohřbech i při novoročních kon-
certech. První pracovní den v roce 
hráli muzikanti nejdříve před teh-
dejším národním výborem a pak  
v různých podnicích na celém úze-
mí města. Byla to taková novo-
roční tradice a vzpruha pro za-
městnance těchto podniků. Také 
v předvečer 1. máje chodili muzi-
kanti hrát rodinám a známým pod 
okna. Byl to krásný zvyk. Nelíbilo 
se to ale tehdejším představitelům 
města, neboť po večerní štamprlič-

ce se státní hymna i jásavé písně  
v prvomájovém průvodu hrály do-
cela těžce.   

Kapelník František Pravda se ja-
ko mladý hoch vyučil v muzice  
v dechových orchestrech jak u ka-
pelníka Leopolda Tvrdého, tak  
u Lea Staňka. Hudební zkušenosti 
získával u dobrých vzorů, není tedy 
divu, že se stal jejich pokračovate-
lem. I když tito kapelníci vychovali 
hodně muzikantů, přesto se u Fran-
tiška Pravdy vystřídalo hodně mu-
zikantů i z okolních obcí, jak je vi-
dět na snímku ze zahájení provozu 
nově vydlážděné Ostravské ulice až 
k hodinám pod kulturním domem  
v roce 2003. 

Proč už tolik mladších muzikan-
tů z Hlučína přestalo hrát, se už asi 
nedozvíme.                 Josef Hlubek

Hymnu zvládli po štamprli,
hráli ještě před dvanácti lety

zleva: valter Kašný z Kozmic, josef Hampel z Hlučína, ???, reinhold Košař 
z Koblova, vzadu bubeník Daniel Weiss z Hlučína, Alfons Poštulka z Hati, jaro-
slav ritz ze Svinova, Alfréd černík ze lhotky, josef Ostárek z Hlučína, Arnošt 
Novák z Darkoviček, ???, kapelník František Pravda z Hlučína. Autor textu by 
uvítal, kdyby někdo z pamětníků doplnil chybějící jména.                  Foto: archiv

Zastávku v Hlučíně má kamión 
Coca Cola na programu 19. pro-
since po 16 hodině na parkovišti u 
Hlučínského jezera. 

Uvnitř kamiónu najdou návštěv-
níci pokojíček, ve kterém přebý-
vá Santa. Dorazí také skřítkové, 

pro děti budou připraveny soutěže  
a hry. „Součástí akce je také dob-
ročinný prodej, jehož výtěžek půjde 
na nízkoprahový klub Na hraně v 
Hlučíně,“ řekl ředitel pořádajícího 
Sportovně rekreačního areálu Petr 
Breitkopf.                                (red)

Přijede kamión Coca Cola 

letOS je tOmU šeDeSát 
let, cO jSme POPrvé USeDlI 
K televIzOrům.  POčátKy 
televIzNíHO vySíláNí Se 
ODeHrály I NA vySílAčI 
v HOšťálKOvIcícH, Které 
teHDy byly SOUčáStí 
HlUčíNSKA. 

Se stavbou vysílače, na němž pra-
covala celá řada lidí z Hlučínska, se 
začalo 5. ledna 1955. Montáž vysí-
lací technologie, které jsem se zú-
častnil, začala 17. října téhož roku. 
Pak 15. listopadu 1955 bylo koneč-
ně zahájeno pokusné vysílání ob-
razu i zvuku tímto hlášením: „Os-
travské televizní středisko zahájilo 
dnešního večera pokusné televiz-
ní vysílání v našem kraji. Prosíme 
všechny, kteří nás poslouchají, aby 
nám podali zprávy o příjmu a to na 

adrese Televizní středisko Hošťál-
kovice. Dnešní vysílání skončí ve 
22 hodin.“ Ozvala se řada diváků  
z celého kraje a dokonce až z Lo- 
mnického šítu. Tehdejší první hla-
satelkou byla Eva Kunertová. 

Aby bylo možné zahájit progra-
mové vysílání 31. prosince 1955, 
musely se vytvořit podmínky pro 
tvorbu programů. Spojení s praž-
ským studiem pro přenos televiz-
ního signálu neexistovalo, takže 
současně s vysílačem se v Hošťál-
kovicích stavělo i televizní studio.  
Podmínky v tehdejším studiu mi 
pomohl oživit v paměti dlouholetý 
spolupracovník a můj soused Vintíř 
Pecuch z Bobrovníků, který ve stu-
diu pracoval. Ve studiu byly dvě ka-
mery, které tvořily základ techniky 
pro programovou tvorbu. Veške-
rá zařízení byla elektronková, vše 

Na Silvestra slaví vysílání z Hošťálkovic 60 let
se vyznačovalo značnými rozměry  
a hmotností. Totéž se týkalo televi-
zorů s malou obrazovkou. Napří-
klad synchronizátor, srdce televizní 
techniky, obsahoval přes sto elek-
tronek, což se projevovalo na jeho 
spolehlivosti. Diváci si také čas-
to stěžovali na vrčení televizorů. 
To způsoboval průnik obrazového 
signálu do zvukového řetězce. Vy-
skytly se i případy, že pracovník  
z provozu vysílače přiběhl do režie, 
kde sděloval, že vysílač je v poru-
še, tak ať počkají s programem, než 
bude hotová oprava. 

První vysílání 31. prosince 1955 
proběhlo bez větších komplikací. 
Vysílal se silvestrovský pořad slo-
žený z živého vysílání ze studia a 
filmu. Byla to němá groteska.

Leopold Mocek
bývalý vedoucí TV střediska 

hlučínskénoviny [10] zajímavosti

Parta z vysílače z roku 1955, na vysíla-
či pracovalo mnoho lidí z Hlučínska.                     

Foto: archiv leopolda mocka



Přátelská utkání mezi florbalový-
mi družstvy základních škol Dolní-
ho Benešova a z Tyršovky v Hlučí-
ně se uskuteční v úterý 8. prosince 
od 9 do 13 hodin. 

Charitativní sportovní klání se 
uskuteční v hlučínské sportovní ha-
le. 

„Peníze získané z dobrovolné-
ho vstupného a dobrovolného star-
tovného každým rokem věnujeme 
dětské organizaci Klokánek z Dol-
ního Benešova. Stejné to bude i le-
tos. Částku slavnostně předáme na 
některé ze školních předvánočních 
besídek,“ řekla jedna z pořadatelek 
akce, učitelka Lenka Nováková. 

Škola zve všechny příznivce flor-
balu, aby přišli povzbudit hlučín-
ské týmy.                                       (red) 

Florbalem
pomohou
KlokánkučtyřI jAcHtAřSKé závODy 

StIHl zA letOšNí rOK 
UPOřáDAt jAcHtAřSKý 
KlUb, Který SíDlí zA 
KemPem U HlUčíNSKé 
štěrKOvNy.

Byly to tradiční Jarní závod, 
Fleximont Cup a závod O Hlučín-
ský řízek, v červenci se konal nul-
tý ročník Prázdninového závodu. 
Letos byly všechny závody velmi 
větrné, vyjma Fleximontu, který se 
konal v září za velmi slabého větru. 
O to více adrenalinu si mohli zá-
vodníci užít v ostatních třech. Jar-
ní závod se konal v druhé polovině 
dubna. Počasí bylo velmi studené, 
během závodu dokonce začaly pa-
dat kroupy. O to příjemněji bylo  
v červenci při Prázdninovém závo-
dě, kdy ani malá koupel během zá-
vodu nevadila; snad jen že zamí-
chala pořadím závodníků. Tento 
závod se konal poprvé, ale doufá-
me, že se uskuteční i příští rok. Je-
de se na větších lodích pro dvou až 
čtyřčlenné posádky a je určen i úpl-
ným amatérům, kteří se ho mohou 
zúčastnit na lodi se zkušenější po-
sádkou. Stačí se přihlásit. 

V sezóně byl největší závod  
O Hlučínský řízek, který se ko-
ná vždy první víkend v říjnu. Sjíž-

Yacht club měl úspěšnou sezonu

dí se na něj jachtaři z celého kraje 
i z jiných regionů. Závodníci me-
zi sebou tvrdě bojují o co nejlep-
ší umístění v jednotlivých rozjíž-
ďkách. První byl Benjamín Přikryl  
z klubu Lodní sporty Kroměříž, 
další místa už sbírali domácí. Z 
klubu YC Jezero Hlučín se nejlé-
pe umístili Josef Mikula, který byl 

druhý, třetí místo získal Luboš Mi-
kula. Čtvrtý byl David Hyrš z klu-
bu MCHZ Ostrava, který také sídlí 
na Hlučínském jezeře. Pátý skončil 
Adam Novák z Yacht clubu Jezero 
Hlučín. Všichni umístění závodili  
v lodní třídě Laser Radial. 

Eva Chamradová
členka YC Jezero Hlučín

závody na Hlučínském jezeře nabízí atraktivní podívanou všem návštěvníkům.
Foto: archiv klubu
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Podzimní část sezony hlučínské-
ho fotbalu skončila. A pro FC Hlu-
čín prý byla úspěšná, tvrdí spo-
lumajitel a manažer fotbalového 
klubu Alan Jančík. 

Intenzivní tréninky na letní část 
sezony odstartují po vánočních 
svátcích, ale sportovní hala neosiří. 
Fotbalisti budou dokonce pravidel-
ně měřit síly. 

„Největším úspěchem posledního 
půl roku nebyly ani tak sportovní 
výsledky, jako to, že jsme do klubu 
přijali dalších zhruba padesát dětí. 
Teď jich u nás trénuje celkem asi 
320,“ říká Alan Jančík. Vnímá to 
jako nejpozitivnější zprávu. Klu-
ci ve věku od pěti do devatenácti 
let, kteří trénují v dětských a mlá-
dežnických týmech, mají o fot-
bal zájem a rodiče vnímají, že v 
FC Hlučín mají jejich děti výborné 
sportovní zázemí. 

Týmy čtrnáctiletých a patnác-
tiletých kluků hrají od této sezo-
ny nejvyšší možnou soutěž, Mo-
ravskoslezskou fotbalovou ligu. 

Během půl roku přibylo padesát malých fotbalistů

V konkurenci dvanácti nejlep-
ších družstev moravské části Čes-
ké republiky skončili mladší chlap-
ci šestí. Porazili družstva z daleko 
větších a bohatších klubů. Starší 
kluci se ve své kategorii zatím dr-
ží na chvostu tabulky, ovšem zku-

šenost je to pro ně neocenitelná.  
„A kus sezony je ještě před námi,“ 
dodává s nadějí Alan Jančík. Podle 
něj se ve výsledkových tabulkách 
projevilo, že tři nejlepší hráči pře-
stoupili do větších klubů, do Baníku  
a do Vítkovic.

Dvanáctiletí a třináctiletí chlapci 
se pohybují ve svých soutěžích ve 
středech tabulky. „U těchto a mlad-
ších kluků ale nejde tolik o výsled-
ky. Musí je to hlavně bavit. Sportu-
jí, utužují charaktery, zvykají si na 
týmovou práci. To je pro ně hlavní 
devíza,“ říká Alan Jančík. 

Trénovat budou děti do poloviny 
prosince, pak je čeká volno. Přípra-
va na letní část sezony odstartuje 
opět v lednu. Během celého prosin-
ce se ale budou ve sportovní hale 
pořádat fotbalové turnaje. 

„Máme kvalitní halu, tak ji vyu-
žíváme. Po celý prosinec až do za-
čátku ledna se budou každý víkend 
v Hlučíně konat turnaje malých 
i starších dětí i mládežnických od-
dílů. Vždy se na ně sjíždějí fotba-
lové týmy z širokého okolí. Není 
to jen příležitost pro malé sportov-
ce poměřit síly, setkat se s kama-
rády, navazovat nová přátelství. Je 
to také výborná reklama pro měs-
to Hlučín,“ je přesvědčen Alan Jan-
čík.                                           (iga) 

Běháme o svátcích
Vánoční běh Hlučínem, určený 

pro všechny sportuchtivé zájem-
ce, se uskuteční o sváteční sobotě 
26. prosince. Start bude ve 14 ho-
din z Mírového náměstí. Sraz je od 
13.30 v Pivnici u Bětky.

Trasa ulicemi města je dlouhá  
4 kilometry, cíl je opět na náměstí 
u radnice.                                             (red) 

Hlučínští fotbalisté, malí i velcí,  trénují za každého počasí. Foto: Ivana Gračková



KAM V HLUČÍNĚ V PROSINCIn
1. – 10.12. 14:00 – 18:00 DÓMY, DOMY A DOMKY – výstava paličkované krajky Červený kostel
1.12.2015 – 31. 1. 2016 VÝSTAVA Za Kašpárkem do muzea aneb domácí loutková divadla Muzeum
od 1.12. DOMY I PALÁCE, fotosoutěž je vhodná pro všechny amatérské fotografy, pro děti i dospělé. Ka-

ždý fotograf může zaslat maximálně 5 fotografií na téma Domečky i paláce (domečků, domků, do-
mů, hradů, zámků, možná i paláců, zkrátka architektury). Fotografie zasílejte od 1. 12. 2015 do  
31. 3. 2016 na email: novosadova@ddmhlucin.cz. Bližší informace v DDM  tel.: 595 041 156

DDM Hlučín

4.12. 8:15 a 10:00 VÝCHODNÍ AFRIKA - KOLÉBKA LIDSTVA, přednáška pro školy Kulturní dům
4.12. 16:00 MIKULÁŠOVO NADĚLENÍ, pokud chcete obdarovat své děti prostřednictvím Mikuláše, doneste 

balíček označený jménem dítěte nejpozději ve čtvrtek 3. 12. 2015 do 12:00 hod. do DDM. Současně 
s Mikulášskou nadílkou bude probíhat prodejní výstava vánočních výrobků klubu Patchwork. Infor-
mace  - Edita Studená, studena@ddmhlucin.cz,  tel.: 595041156

DDM Hlučín

4.12. 17:00 KLUB PATCHWORK DDM Hlučín
4.12. 15:00 KERAMICKÝ KLUB, pro školní děti, jen pro přihlášené DDM Hlučín
4.12. 17:00 KERAMICKÝ OBČASNÍK, pro rodiče s dětmi od 3 let, jen pro přihlášené DDM Hlučín
5.12. 10:00 UTKÁNÍ 2. LIGY VE VOLEJBALU mužů TJ Hlučín - TJ Beskydy Sportovní hala
5. 12. 16:00 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA Kulturní dům
6.12. 10:00 UTKÁNÍ KP VE VOLEJBALU kadetek TJ Hlučín - Sokol Kozlovice Sportovní hala 
6.12. 16:00 ROZSVÍCENÍ 2. SVÍCE na adventním věnci (Gaudi musicae) Mírové náměstí
8.12. KERAMICKÝ KLUB, jen pro přihlášené ZŠ Bobrovníky
12.12. 10:00 UTKÁNÍ KP VE VOLEJBALU kadetek TJ Hlučín - TJ Ostrava Sportovní hala
12.12. 16:00 ADVENTNÍ KONCERT S PETREM BAZALOU, nevidomý klavírista Červený kostel
13.12. 16:00 ROZSVÍCENÍ 3. SVÍCE na adventním věnci (Hlučíňanka) Mírové náměstí
16. – 17.12. 15:00 HRAVÉ VÁNOCE, vánoční hrátky pro děti z kroužků, tradice a zvyky o Vánocích, ukázka pečení 

cukroví, výroba papírových zvonečků, zdobení perníků, soutěž v chytání rybek o ceny, občerstvení, 
výlov živého kapra, vánoční obchůdek

DDM Hlučín

17.12. 16:00 ZASTUPITELSTVO MĚSTA HLUČÍNA Kulturní dům
18.12. STUŽKOVACÍ VEČÍREK Gymnázia J. Kainara Hlučín Kulturní dům
20.12. 16:00 ROZSVÍCENÍ 4. SVÍCE na adventním věnci (vánoční trubači) Mírové náměstí
28.12. 18:00 VÁNOČNÍ KONCERT SE SKUPINOU CALATA Červený kostel
31. 12. 18:00 SILVESTR NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ Mírové náměstí
 1. 1. 18:00 NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ NA HLUČÍNSKÉM JEZEŘE Štěrkovna
 4. 1. 18:00 JESLIČKY SVATÉHO FRANTIŠKA – novoroční rodinné představení Kulturní dům

Pátý ročník univerzity třetího věku odstartuje příští rok v březnu  
v Hlučíně. Pořádá ho Město Hlučín ve spolupráci s Vysokou školou 
podnikání z Ostravy.

Výuka je dvouletá a ve čtyřech semestrech se budou přednášet témata 
počítač a já, cizí jazyk a já, právo kolem nás a umění kolem nás. Uni-
verzita je určena pro lidi nad 55 let věku, cena jednoho semestru oby-
vatele Hlučína je 900 korun, město přispěje na každého studenta 600 
korun. Vyučovat se bude na Gymnáziu Josefa Kainara v Hlučíně vždy 
ve čtvrtky od 15.30 do 17 hodin po dobu patnácti týdnů.

„Přihlášku je třeba podat do konce letošního roku na odboru školství a 
kultury hlučínské radnice na Mírovém náměstí. Hlásit se mohu i ucha-
zeči s trvalým pobytem mimo město Hlučín, avšak bez nároku na pří-
spěvek města. Přijati budou za předpokladu, že kapacita nebude napl-
něna občany Hlučína, cena za semestr je pro ně 1500 korun,“ uvedla 
vedoucí odboru školství Alena Münstrová.                                    (red)
..............……………..…..    zde odstřihnout   …….............………………

Jméno a příjmení: ……………………………………...……

Datum narození:  ……………………………………...……

Trvalé bydliště:  ……………………………………...……

   ……………………………………...……

   ……………………………………...……

Telefonní kontakt: ……………………………………...……

E-mail:   ……………………………………...……

Podpis:   ……………………………………...…....

Odstartuje univerzita třetího věku
15. 1. 20:00 ZŠ ROVNINY
16. 1. 20:00 GYMNÁZIUM HLUČÍN
17. 1. 15:00 MAŠKARNÍ PLES S HOPSALÍNEM
23. 1. 20:00 ZŠ HORNICKÁ 
24. 1. 14:00 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ SDH
30. 1. 20:00 SPOLEČENSKÝ PLES MĚSTA HLUČÍNA
  6. 2. 20:00 BÁL HLUČÍNSKA
13. 2. 20:00 MAŠKARNÍ PLES 
20. 2. 20:00 PLES SDH
26. 2. 20:00 DISCO PLES 
  4. 3. 19:00 PLES FC HLUČÍN
  5. 3. 20:00 PLES MLADÝCH TOP PRODUKCE 

PLESY V KD HLUČÍN 2016n

hlučínskénoviny [12] volný čas

Vážení spoluobčané,
zveme Vás na tradiční domovské

Vánoční trhy
konané ve dnech
10. a 11. prosince 2015 
od 9.00 do 15.00 

Domov pod Vinnou horou
příspěvková organizace Města Hlučína
Dlouhoveská 1915/91, 748 01 Hlučín
www.ddhlucin.cz



Vánoční sen
Tiše se vznášejí k zemi vločky sněhu, 
všem nám přinášejí radost, štěstí, něhu.            
Přírodu pokryla bělostná peřina,
doba adventní nám právě začíná. 

Vánoce jsou svátky ze všech nejkrásnější,
Ježíšek již spinká v Betlémě na slámě.
Přináší nám víru, světlo do života,
všichni ho s radostí a láskou vítáme.

V rodinách se peče vánoční cukroví,
anýz a vanilka celý dům provoní.
Kupuje se jmelí, ozdoby, stromečky
a pro nás nejbližší – vánoční dárečky. 

Tichá noc zní z dálky, pomalu se šeří,
rodina usedá k vánoční večeři.
Svíčky na stromečku celý byt prozáří,
tajně utíráme slzičky na tváři.

Všem lidem v Hlučíně a jeho okolí,
překrásné vánoce – šťastné a veselé.
Všude je ticho, klid, v srdcích lidí láska,
jen v nebi koledy zpívají andělé.

Děti již usnuly s dárečkem v náručí,
dnes se jim bude zdát sen ze všech nejhezčí,
sen o vánocích.

Valeria Cymorková
Domov pod Vinnou horou
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hlučínskénoviny

Parkování se opět probíralo na 
zastupitelstvu. Příští jednání 
zastupitelů se bude konat  
17. prosince v 16 hodin v KD.

Čtěte na straně 2

Na radnici čekají na své majitele 
peníze, mobilní telefony i nové 
akvárium. Nalezené věci se musí 
podle zákona uchovávat tři roky. 

Čtěte na straně 4

Advent oslavíme společně na 
náměstí. Stromeček už září, další 
svíce na adventním věnci se  
budou rozsvěcovat vždy v neděli. 

Čtěte na straně 6

Oslavy odstartuje novoroční
ohňostroj a svatý František

Svatého Františka z Assisi, podle jehož nápadu do dneška stavíme na vánoce 
vlastní betlémy, v představení ztvárňuje herec Národního divadla moravsko-
slezského Petr Sýkora.                                                                     Foto: Werner Ullmann

Službu Senior taxi zajišťuje od 
listopadu nový provozovatel. 

Město uzavřelo smlouvu s Marti-
nem Schmiedem, který bude i na-
dále dopravovat občany od sedm-
desáti let věku na vybraná místa 
za zvýhodněnou cenu, a to v pra-
covní dny od 6 do 15 hodin. Seni-
ory odveze za 15 korun z bydliš-
tě na náměstí, k poště, poliklinice,  
k Domovu pod Vinnou horou a k 
budově lékařů v Cihelní ulici. Při-
byla stanoviště u budov ambulancí 
v Hrnčířské a Zahradní ulici, a také 
u zámku, kde je klub seniorů. 

„Vyšli jsme tak vstříc požadav-
kům občanů,“ řekla vedoucí soci-
álního odboru Lenka Petermanno-
vá. Za dopravu neplatí doprovod 
seniora, pokud je potřebný. Hlučín-
ští senioři si na službu, kterou pro 
ně město zavedlo v dubnu letošní-
ho roku, už zvykli a hojně ji vyu-
žívají. Jakou sumou ji letos město 
bude dotovat, bude přesně známo  
v lednu. Loni bylo vyčleněno 235 
tisíc korun, pro příští rok se plánuje 
240 tisíc korun. Občané by si měli 
službu objednat alespoň jeden den 
předem, a to na nezměněném tele-
fonním čísle 606 600 154.       (iga) 

Senior taxi
změnilo v listopadu
provozovatele 

OSlAvy výrOčí 760 let OD 
zAlOžeNí měStA HlUčíNA 
PřemySlem OtAKArem II. 
zAčNOU IHNeD úDerem 
SIlveStrOvSKé PůlNOcI. 
DO rOKU 2016 vStOUPí 
měStO OHňOvOU SHOW, 
Která bUDe vrcHOlem 
SIlveStrOvSKýcH OSlAv. 

Bohatý silvestrovský program 
se bude odehrávat od 18 hodin na 
Mírovém náměstí. Bude to poprvé 
v novodobé historii města, co bu-
dou mít obyvatelé města možnost 
přivítat Nový rok takto společ-
ně. V programu vystoupí napří-
klad Beatles collection band, Rock  
n‘ roll band Marcela Woodmana, 
doplní je Praskání Rosti Petrříka. 
Zajímaá určitě bude ohňová show 
nebo laserová projekce. 

Do jubilejního roku 2016 vstoupí 
Hlučín ohňostrojem, který se bude 
konat 1. ledna v 18 hodin na Hlu-
čínském jezeře. Setkání pro ce-
lé rodiny, které připomene začátek 
roku 760. výročí založení města, se 
odehraje v pondělí 4. ledna. V Kul-
turním domě Hlučín začne v 18 ho-
din kultovní ostravské představení 
Jesličky svatého Františka, které už 
od roku 1996 vyprodává divadelní 
sály v Ostravě i okolí. Vánoční hru 
se zpěvy napsal na motivy událostí 
ze života svatého Františka z Assi-
si ostravský skladatel a textař Pavel 
Helebrand. Hravou formou, blíz-
kou dětem i dospělým, vypráví pří-
běh světce, který proslul láskou ke 
všem živým tvorům, pokorou a ži-
votem v dobrovolné chudobě. Aby 
lidem přiblížil noc Božího naro-
zení, postavil František roku 1223 
poblíž vesničky Greccio první jes-

ličky. Stal se tak zakladatelem ob-
líbené vánoční tradice, jež se udr-
žuje do dnešních dní, kdy se staví 
vlastní betlémy v kostelích, na ná-
městích, lidé si je v menším dávají 
doma k vánočním stromkům. Hra, 
v níž František a jeho bratři bojují 
proti nástrahám samotného ďábla, 
vychází z poetiky lidového divadla. 
Nechybí jí humor, napětí a překva-
pivá rozuzlení. Nedílnou součástí 
poetického představení je emotiv-
ní hudba v živém provedení sólistů, 
vícehlasého sboru a komorního or-
chestru. Naprosto neopakovatelnou 
atmosféru vytvářejí děti z operního 
studia Lenky Živocké, které jsou pl-
nohodnotnými hereckými a pěvec-

kými partnery svých dospělých ko-
legů. Právě jejich účinkování činí  
z Jesliček svatého Františka před-
stavení výjimečně atraktivní i pro 
dětské publikum. „Chceme, aby si 
celé rodiny užily začátek roku ještě 
v příjemné atmosféře dozvuků Vá-
noc, abychom do roku 2016 vstu-
povali ve vzájemné sounáležitosti 
a radosti. Proto jsme vybrali před-
stavení, které osloví malé i velké, 
které zahřeje lidi u srdíčka,“ řek-
la místostarostka Blanka Kotrlová. 
Vstupenky jsou v prodeji na klasic-
kých předprodejních místech. Cena 
jednoho lístku je 160 korun. Dětská 
vstupenka přijde na 60 korun.   

Ivana Gračková 

Hlučínské náměstí skončilo v ce-
lorepublikové soutěži čtvrté.

Z konkurence 71 měst ho mezi 
pět nejkrásnějších vybrala odborná 
porota, poté už rozhodovaly hlasy 
veřejnosti. Ty na lepší umístění ne-
stačily. Přišlo jich pouze 635. „Na-
konec rozhodovaly desítky hlasů. 
Stačilo, aby se zapojilo o něco ví-
ce lidí z patnáctitisícového Hlučí-
na, a klidně jsme mohli být i první. 
Je to velká škoda,“ řekl starosta Pa-
vel Paschek.                            (red)

Jsme čtvrtí
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MÍSTO KYTIČKYnŘÁDKOVÁ INZERCEn
Přivítali jsme:
Jan Cieślar *2015
Melanie Obrusníková *2015
Jakub Greguš *2015
Tereza Hýblová *2015
Eliška Rečková *2015
Gabriela Molitorová *2015
Adriana Marková *2015

Jubilanti:
Anna Sabolová *1921
Alžběta Matýsková *1928
Irma Fehérová *1928
Marie Smolková *1931 
Gerhard Machala *1934
Tomislav Pfeffer *1934
Anna Vondrů *1934
Hildegarda Kubinová *1935
Eva Zapletalová *1935

n Přenechám urnový hrob na Bře-
zinkách. Kontakt 605 751 973

n Pronajmu byt 1+1, balkón, po 
rekonstrukci, Hlučín-Rovniny.  
T. 604 383 055.

Vánoční dílničku pro děti a jejich 
rodiče i s příjemným posezením 
pořádá Sbor dobrovolných hasičů 
Darkovičky v pátek 11. prosince  
v 15 hodin.  

„Těšíme se na všechny v hasič-
ské zbrojnici v Darkovičkách, kam 
zveme všechny hlučínské děti a sa-
mozřejmě jejich rodiče,“ řekla za 
maminky – hasičky Lucie Kloso-
vá.                                           (red)  

Hasiči zvou na
Vánoční dílničkuMístní sdružení Občanské demo-

kratické strany v Hlučíně má no-
vé vedení. Zvolil ho nedávný míst-
ní sněm. Předsedou se stal Michal 
Sněhota, místopředsedou Jan Vorá-
ček, dalším členem vedení Vladi-
mír Chlebiš. 

„Rádi uvítáme ve svých řadách 
nové tváře, kterým není cizí zájem 
o věci veřejné v Hlučíně. A všem 
přejeme krásné Vánoce a pohodu  
v Novém roce,“ řekl nový předseda 
Michal Sněhota.                      (red)   

ODS mění vedení Ráda bych touto cestou podě-
kovala všem příbuzným, přáte-
lům, sousedům a známým za pro-
jevenou soustrast, květinové dary  
a účast při posledním rozloučení  
s našim dědou Zdeňkem Ko-
tulou, který nás náhle opustil  
31. 10. 2015. Velké poděkování 
patři také panu faráři Mgr. Marti-
nu Šmídovi za důstojný a procítě-
ný projev při mši svaté. Děkujeme 
také pohřební službě p. Breuera za 
kompletní zajištění celého pohřbu.
Za celou rodinu vnučka Patricie

PODĚKOVÁNÍn
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Všichni, kdo před 1. 7. 2013 dočasně vyřadili z provozu své vozi-
dlo a mají uloženou registrační značku v tzv. depozitu, musí do konce 
roku ohlásit na úřadě, kde se nepoužívané auto nachází a jaký je účel 
jeho využití. „Pokud tak neučiní, bude po 1. lednu 2016 vozidlo na-
vždy automaticky vyřazeno z provozu,“ upozorňuje Robert Vitásek, 
vedoucí odboru dopravy městského úřadu.                                      (red)

Řidiči, pozor! Novinky v roce 2016





nabízím volné obchodní 

prostory v centru Hlučína  

na ul. Hrnčířská 35. 

po dohodě i možnost bydlení. 

tel. 60881601
ochrana a ostraha

objektů a budov, zajištění 
recepcí, úklid kanceláří, 

výrobních hal
ostraha může být prováděna 

služebním psem.

ko securitYko securitY
ochrana a ostraha

objektů a budov, zajištění 
recepcí, úklid kanceláří, 

výrobních hal
ostraha může být prováděna 

služebním psem.

tel.: 723 587 963          email: konecny.ko@seznam.cz

konečný
zdeněk konečný
tel.: 723 587 963
email: konecny.ko@seznam.cz

žaluzie, rolety, roletky den noc (nejlevněji 
na trhu), síta, markýzy, garážová vrata

24 let na trhu
fa konečnýfazahradnictví Michňa

U Stadionu 4, Hlučín (směr silo)
po – pá: 8.30 – 16.00 hod

So: 8.30 – 12.00 hod
tel.: 777 555 499, 605 937 531

zahradnictvimichna@seznam.cz

www.zahradnictvi-michna.cz

realizace a údržba zahrad a kácení stromů
prodej: okrasných dřevin, ovocných stromů a keřů,

hnojiv, zahradních substrátů, postřiků a semen,
vánoční stromky

Odkoupíme vaší nemovitost

za nejvyšší možnou cenu,

peníze do vánoc (do 14-ti dnů).

volejte:  605 510 650




