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hlučínskénoviny

Malánky vysvětlily nová 

boží muka. Místní si je sami 

postavili. 

Čtěte na straně 4

Městem projde průvod. Už si 

doma začněte vyrábět masky 

a lampiony. 

Čtěte na straně 4

O parkování bude vedení 

města opět jednat s občany. 

Chystá se další schůzka. 

Čtěte na straně 6

HlUčín se dOstal 
dO finále sOUtěže O 
nejkrásnější náMěstí, 
vybrala HO pOrOta v 
kOnkUrenCi 71 Měst a 
ObCí. vítězství MU Může 
zajistit HlasOvání lidí.

„Podpořte město svými hlasy! Z 
jednoho prohlížeče můžete hlaso-
vat opakovaně v rozmezí 24 ho-
din,“ vyzývá Soňa Prášková, ve-
doucí odboru životního prostředí 
hlučínské radnice. Ve finále Hlučí-
nu konkurují Havlíčkův Brod, Úte-
rý, Velká Bystřice a další adept z 
našeho kraje - Nový Jičín. 

Soutěž Nejkrásnější náměstí či 
náves vyhlásilo Moravské hospo-
dářství ve spolupráci s Nadací Part-
nerství. S nápadem přihlásit do ní 
město Hlučín přišla členka osad-
ního výboru Darkovičky Bohumi-
la Černochová. Hlasovat pro svého 
favorita mohou nyní zájemci každý 
den až do 15. října. Výsledky sou-
těže budou vyhlášeny na konferen-
ci Moravské obce a města letos v 
listopadu. Hlasování je jednodu-
ché. Na stránkách www.moravs-

Hlučínské náměstí ve finále, pomozme mu!

Hlučínské náměstí vybízí ke klidnému posezení.                                                                                                                                                                                     foto: archiv města  

„z jednOHO 
prOHlížeče 
Můžete HlasOvat 
dOkOnCe 
OpakOvaně,
v rOzMezí 
24 HOdin.

la náměstím, se shoduje s hlavním 
pěším tahem. Využity jsou ušlech-
tilé přírodní materiály, kámen, dře-
vo, ocel,“ dodává Jaroslav Michna. 

Citlivými zásahy se podařilo za-
chovat význam náměstí jako cent-
ra společenského života. V klidové 
střední ploše se pořádají různé kul-
turní a jiné příležitostné akce jako 
farmářské trhy, majálesové průvo-
dy, krmáše, hudební a taneční fes-
tivaly. Při rekonstrukci se vykáce-
ly přestárlé tisy z obvodu náměstí. 
Současná výsadba vychází z tradič-
ního uspořádání zeleně na náměstí. 
Skupina čtyř kaštanů růžovokvě-
tých zve k posezení ve stínu. Upro-
střed je doplněna kašnou, která sto-
jí na místě původní vodní nádrže. 

„Působivost čisté, obdélníkové 
dispozice Mírového náměstí neru-
ší přílišný akcent na přítomnost ze-
leně. Té je dopřán prostor v centru 
prostranství v podobě čtyř vzrost-
lých kaštanů doplněných o kašnu. 
Hlavní roli hraje ale otevřený, dý-
chající prostor a ničím nerušený 
pohled na zrekonstruované domy,“ 
napsali porotci ve svém hodnocení.

Ivana Gračková

kehospodarstvi.cz/article/souteze/
nejkrasnejsi-namesti-ci-naves-hla-
sovani je za představením finalistů 
v každé kategorii anketní okénko. 
Stačí označit svého favorita, vypl-
nit bezpečnostní kód, aby bylo jas-
né, že nehlasuje robot, a kliknout 
na tlačítko Hlasujte. 

Hlasovat lze každý den, v kaž-
dé kategorii platí vždy jeden hlas 
z jednoho prohlížeče. Náměstí v 
Hlučíně oslovilo 
porotce mimo jiné 
unikátním umís-
těním ve městě a 
současnou sna-
hou zachovat his-
torickou hodnotu 
prostoru. Hlučín 
vznikal na zele-
né louce, proto byl vystavěn na 
charakteristickém půdorysu s ná-
městím uprostřed. Stejně jako celé-
mu městu i náměstí tím pádem bu-
de v příštím roce 760 let. 

„Mírové náměstí je hlavním pro-
storovým článkem historického já-
dra města Hlučína. Náměstí má 
téměř čtvercový půdorys se zvý-
razněným středem,“ objasňuje Ja-

roslav Michna z odboru výstavby 
Městského úřadu Hlučín. V roce 
2005 se náměstí rekonstruovalo, 
opravily se nejprve vodovody a ka-
nalizace, veřejné osvětlení, zpev-
něné plochy i lavičky. Provedly se i 
sadové úpravy. „Cílem rekonstruk-
ce bylo pozvednout společenský 
význam a reprezentativní charakter 
náměstí,“ doplňuje Soňa Prášková.

Rekonstrukcí se podařilo vytvořit 
bezbariérový pro-
stor pro volný po-
hyb pěších, který 
je vymezen pouze 
střídáním štípaných 
žulových kostek, 
štípané žulové mo-
zaiky a řezaných 
desek podélného 

formátu. „Do kresby dlažby jsou 
zakomponovány stopy minulos-
ti, například půdorys zaniklé kap-
le sv. Jana Nepomuckého, vyzna-
čený pomocí původních kamenů 
ze základů kaple. Směr původní 
cesty je jako symbol pohybu vy-
značen posunem členících pásků a 
průběžných spár v dlažbě náměstí. 
Cesta, která úhlopříčně procháze-
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Vždycky jsem vě-
děl, proč je příjem-
né bydlet v Hlučí-
ně. Lidé jsou tu 
specifičtí, pro pře-
spolní mnohdy těž-

SLOVO STAROSTYn
Hlučín má občanskou společnost

ko pochopitelní. Ale žijí pospolitě, 
vytvářejí sousedské nebo zájmové 
komunity, které dávají městu neo-
pakovatelnou atmosféru. 

Samozřejmě mě těší, že kulturní 
a společenské instituce města or-
ganizují v Hlučíně celou řadu za-
jímavých akcí. A myslím, že to dě-
lají vesměs velmi dobře. 

Mnohé z akcí překračují hrani-
ce regionu, sjíždějí se na ně lidé 
z celého okolí. Co ale považuji za 
ještě cennější, jsou akce a setká-
ní, které si Hlučínští organizují 
sami, z vlastní iniciativy, z vlast-
ních prostředků, s chutí a vždy 
novým entuziasmem. Vrhají se do 
nich poprvé, aniž předem tuší, ja-
ká je čeká práce. A pak už s vědo-
mím, kolik je to bude zase stát sil, 
se do nich pouštějí znova. 

Různé spolky, osadní výbory, 
sportovní kluby i kluby seniorů, 
dobrovolní hasiči nebo jen par-
ty sousedů vymýšlejí nejrůznější 
způsoby, jak obohatit život v mís-
tě, kde jsou doma. 

Bylo mi dobře, když jsem jednu 
zářijovou sobotu trávil na svěce-
ní nových božích muk v Malán-
kách, kde bydlím. Ale stejně mě 
dříve potěšil čas strávený s lidmi 
z Apoštolské církve Hlučín, kteří 
vybudovali rodinné centrum, ne-
bo s partou, co zorganizovala vi-
nobraní v Bobrovníkách, či s oby-
vateli Darkoviček, kteří v srpnu 
grilovali s rádiem Impuls na jed-
nom z Dámských čtvrtků, jež tam 
pořádají. 

Už se těším na lampionový prů-
vod, jehož přípravy se ujal vý-
tvarný ateliér Viridian v čele s 
Elen Thiemlovou. Přesně tak by 
asi měla vypadat občanská spo-
lečnost, složená z lidí, kteří ma-
jí chuť občas udělat něco pro 
druhé. A kteří pak také neváhají 
ozvat se, když se jim v jejich měs-
tě něco naopak nelíbí. A přispět 
svým názorem, dobrým nápadem 
k řešení. 

Pro politiky je to sice méně po-
hodlné, než kdyby rozhodovali sa-
mi od svého kancelářského stolu. 
Pro město je to ale zdravé. Proto 
jsem rád, že bydlím, i že teď sta-
rostuju v Hlučíně.  

Pavel Paschek

speCiální vybavení 
pOMOHly zaplatit 
evrOpské fOndy. 

Kuchyně v kontejnerech, které 
lze na humanitární základny pře-
vést třeba lodí, dvě terénní vozi-
dla, která převážela i výbušniny 
ze skladu ve Vrběticích, mobilní 
kompresorová stanice, dva zásaho-
vé radiometry a sací bagr převzal 
slavnostně v pondělí 31. srpna Zá-
chranný útvar Hasičského záchran-
ného sboru České republiky v Hlu-
číně. Specializovaná technika se 
nakupovala z projektu spolufinan-
covaného ze strukturálních fon-
dů Evropské unie, konkrétně z In-
tegrovaného operačního programu 
prostřednictvím Evropského regi-
onálního rozvojového fondu, v le-
tech 2013 až 2015. „Cílem projektu 
bylo zvýšit kvalitu a efektivitu zá-
sahů při mimořádných událostech 
a zlepšit podmínky práce Hasič-
ského záchranného sboru České re-
publiky, jehož posláním je záchra-
na životů osob, zvířat, majetku a 
ochrana životního prostředí,“ řekl 
mluvčí útvaru Ivo Adámek. 

Celkem se investovalo více než 
18 milionů korun, dotace pokryla 
85 procent nákladů. Slavnostního 
převzetí se zúčastnili i starostové 
Hlučína a Zbiroha Pavel Paschek 

Hasiči ukázali novou techniku

a Milan Rusek. „Hlučín má oprav-
du mimořádnou ochranu, protože v 
našem městě sídlí celkem čtyři ha-
sičské sbory. Jsme rádi, že techni-
ka, kterou disponují, je na tak dob-

ré úrovni. Hasiči, kteří vyrážejí na 
místa náročných zásahů, tam ve-
zou nejen pomoc, ale vždy i dobré 
jméno našeho města,“ řekl starosta 
Hlučína Pavel Paschek.           (iga)

terénní vozidlo umožňuje rychlejší zásah jednotek v členitém terénu nepří-
stupném pro běžnou požární techniku.                                   foto: ivana Gračková

V Kravařích se opět budou ko-
nat Konzulární dny Velvyslanectví 
Spolkové republiky Německo Pra-
ha určené všem držitelům němec-
kého státního občanství. 

V Buly Aréně se uskuteční v úterý 
10. od 8.30 do 17.30 a ve středu 11. 
listopadu od 8.30 do 11 hodin.  Bu-
de možné je využít k podání žádos-

ti o vydání německého cestovního 
pasu, předběžných cestovních pa-
sů, dětských pasů a také pro žádosti 
o vydání německého rodného listu. 
Žádosti budou podávány na místě, 
písemnosti pak lidé dostanou poš-
tou. Ke sjednání termínu je vhod-
né se obrátit předem na telefon 602 
502 478, pan Josef Malecký.  (red)

Nehezké lešení hyzdilo budovu 
historické radnice téměř celé léto 
nejprve zepředu, v září se přesunu-
lo na bok objektu. Z čela objektu se 
ještě na chvíli částečně objeví.

Na výměnu oken, která se dělala 
v minulých letech, totiž navazovala 
oprava fasády. Stavební práce pro-
váděla firma Karla Ricky. 

„Součástí estetizace fasády byla 
výměna všech klempířských prv-
ků jako především parapetů, ople-
chování říms a atik, které už byly 

skutečně ve špatném stavu, dále vy-
spravení trhlin a poškozených omí-
tek a samozřejmě okrasných štuků, 
celoplošné očištění, přestěrkování 
a nátěr fasády,“ vypočítala Gabrie-
la Dihlová, vedoucí odboru investic 
Městského úřadu Hlučín. 

Práce by měly skončit 30. října. 
Zároveň probíhá uvnitř budovy A 
rekonstrukce záchodů. Instalují se 
nové vnitřní rozvody vody a kana-
lizace, mění se obklady a dlažby, 
opravují se omítky.                  (iga)  

Letní opravy radnice se chýlí
po měsících ke konci

Jednotka sboru dobrovolných ha-
sičů Hlučín by mohla dostat nové, 
plně vybavené, víceúčelové hasič-
ské vozidlo za 3,6 milionu korun. 
Moravskoslezský kraj ho koupí 
z peněz regionálního operačního 
programu, ovšem podmínkou je fi-
nanční spoluúčast města. „Hlási-
li jsme se jako náhradník, přičemž 
město předem vyčlenilo potřeb-
ných 600 tisíc korun. Nyní jsme 
obdrželi informaci, že jedna z ob-
cí od projektu odstoupila, čímž se 
jedno z nakupovaných aut uvolnilo 
pro Hlučín,“ vysvětlila Jarmila Ha-
razinová z hlučínské radnice. Do-
taci na vůz ovšem musí schválit za-
stupitelé, kteří se kvůli tomu sejdou 
mimo předem plánované termíny v 
pondělí 19. října v 16 hodin v ob-
řadní síni hlučínské radnice. Zase-
dání zastupitelstva, na němž se bu-
dou projednávat i další záležitosti, 
je samozřejmě veřejné.            (iga)  

Zastupitelé
rozhodnou 
o stříkačce

Německé konzulární dny v Kravařích
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OKÉNKO ÚPn
Vývoj zaměstnanosti 
překvapil

--------------------------------------------------------------- zde odstřihnout -------------------------------------------------------------

Pátý ročník univerzity třetího vě-
ku odstartuje příští rok v březnu 
v Hlučíně. Pořádá ho Město Hlu-
čín ve spolupráci s Vysokou školou 
podnikání z Ostravy.

Výuka je dvouletá a ve čtyřech se-
mestrech se budou přednášet téma-
ta Počítač a já, Cizí jazyk a já, Prá-
vo kolem nás a Umění kolem nás. 
Univerzita je určena pro lidi nad 
55 let věku, cena jednoho semest-
ru pro obyvatele Hlučína je 900 ko-
run, město přispěje na každého stu-
denta 600 korun. 

Vyučovat se bude na Gymnáziu 
Josefa Kainara v Hlučíně vždy ve 

čtvrtky od 15.30 do 17 hodin po do-
bu patnácti týdnů. „Přihlášku je tře-
ba podat do konce letošního roku na 
odboru školství a kultury hlučínské 
radnice na Mírovém náměstí. Hlásit 
se mohu i uchazeči s trvalým poby-
tem mimo město Hlučín, avšak bez 
nároku na příspěvek města. Přijati 
budou za předpokladu, že kapacita 
nebude naplněna občany Hlučína, 
cena za semestr je pro ně 1500 ko-
run,“ uvedla vedoucí odboru škol-
ství Alena Münstrová. 

„Posláním univerzity třetího vě-
ku je zpřístupnit seniorům vzdělá-
vání, které jim na univerzitní úrov-

ni umožní seznamovat se s teorií, 
praxí i nejnovějšími poznatky ve 
vybraných oborech,“ řekl rektor 
Vysoké školy podnikání v Ostravě 
Jiří Cienciala. Univerzita je určena 
všem aktivním seniorům, kteří se 
chtějí rozvíjet.

„Vysoká škola podnikání má za 
sebou už stovky absolventů univer-
zity třetího věku a má v tomto smě-
ru velmi dobré zkušenosti. Není 
snadné absolvovat výuku týden co 
týden po dobu dvou let, ale senioři 
bývají dobrými studenty, neobyčej-
ně aktivními a přemýšlivými,“ do-
plnil Jiří Cienciala.                  (red)

V Hlučíně odstartuje univerzita třetího věku

Neočekávaně byly překonány i 
červnové rekordní hodnoty zaměst-
nanosti. V srpnu dosáhly nejdůleži-
tější ukazatelé opět nejnižších hod-
not za poslední šest let, nepříznivý 
trend z července se z měsíce na mě-
síc naštěstí opět zvrátil.  

Počet uchazečů o zaměstnání kle-
sl oproti červenci o 43, podíl ne-
zaměstnaných o 0,2 procentního 
bodu, i když počet volných pracov-
ních míst klesl o pět. Nedaří se pro-
to významně snížit počet uchazečů 
na jedno volné pracovní místo. 

Nově hlášených uchazečů bylo 
tentokrát 127, oproti červnu letoš-
ního roku je to nárůst o 16 osob, ale 
k červenci je to pokles o 61 osob. 
Zvýšený nárůst uchazečů o zaměst-
nání očekáváme v září, jelikož kon-
čí období prázdnin a absolventi, 
kteří nemají možnost se zapojit ak-
tivně na trhu práce, využijí našich 
služeb. Ze strany zaměstnavatelů 
byl v srpnu největší zájem o obsa-
zení profesí pomocných pracovní-
ků ve výrobě, uklízečů a prodava-
čů. Celkově je v databázi největší 
zájem rovněž o pomocné pracovní-
ky ve výrobě, řidiče nákladních au-
tomobilů, nástrojáře a seřizovače.

V srpnu nehlásila kontaktnímu 
pracovišti ÚP ČR v Hlučíně žádná 
z firem hromadné propouštění.

Oddělení zaměstnanosti ÚP v 
Hlučíně plní úkoly dle zákona o 
zaměstnanosti a příslušných před-
pisů ES a EU v oblasti zprostřed-
kování vhodného zaměstnání, ve-
de evidenci uchazečů a zájemců 
o zaměstnání, poskytuje podpory 
v nezaměstnanosti. Radí při zpro-
středkování zaměstnání, při výběru 
vhodných nástrojů aktivní politiky 
zaměstnanosti, např. rekvalifikací, 
při platební neschopnosti zaměst-
navatele. Registruje nabídku vol-
ných míst v regionu, zabezpečuje 
aktualizaci. Zajišťuje ve spoluprá-
ci s městskými a obecními úřady i 
zaměstnavateli osvětovou činnost, 
spolupracuje s Oblastním inspekto-
rátem práce v Opavě.                        

Leoš Jakubec
ředitel Úřadu práce v Hlučíně

Hasiči ukázali novou techniku
ke dni seniOrů HlUčín 
letOs Opět CHystá akCi  
s názveM klUby klUbůM. 

Oblíbená sešlost seniorů se usku-
teční 15. října v Kulturním domě 
Hlučín. Jde o setkání nejen čtyř 
klubů důchodců, které působí v 
Hlučíně, ale také dalších ze sou-
sedství, z celého Hlučínska. Z osm-
nácti klubů se jich účastní vesměs 
tak šestnáct, každý v počtu členů, 
jak mu to vyhovuje. Některé klu-
by přijedou v hojném zastoupení 
zvláště proto, že připravují pro své 
kolegy zajímavý program.  

„Velkou část programu si senioři 
připraví sami, téměř každý přijede 
s něčím, čím pobaví ostatní,“ vy-
světluje organizátorka akce Tereza 
Kubinová z hlučínské radnice.

Hlučín vždy oslovuje kluby dů-
chodců z obcí Bělá, Bohuslavice, 
Darkovice, Děhylov, Dobroslavi-
ce, Dolní Benešov, Hať, Kozmi-
ce, Ludgeřovice, Markvartovice, 
Píšť, Šilheřovice, Vřesina, Závada. 
A pak se samozřejmě účastní hlu-
čínské kluby, tedy Hlučín, Bobrov-
níky a Darkovičky a též Vrablovec, 
který je sice v Ludgeřovicích, ale 
protože polovina členů klubu je z 

Senioři budou opět volit Miss

Hlučína, bere ho město Hlučín za 
svůj. 

Akci Kluby klubům město pořá-
dá už od roku 2007 každoročně, a 
je velmi oblíbená. Loni se v jejím 
rámci konala také Miss Seniorka, 
která se moc líbila, takže letos se 
během akce Kluby klubům usku-
teční její už druhý ročník. Ve volné 
disciplíně předvedou účastnice to, 
co dobře umí a co by mohlo inspi-
rovat ostatní k zajímavé činnosti a 
třeba odlákat od televizních seriálů.

„Je to taková ukázka toho, co 
všechno se dá dělat v důchodu, tak-
že se tančí, plete, zpívá, dělají spe-
ciální ruční práce,“ doplnila Tereza 
Kubinová, která má pořádání ak-
cí  pro seniory na starosti. Součástí 
soutěže je i drobná módní přehlíd-
ka, kterou seniorky umí pojmout s 
humorem. Loni jedna z nich při-
šla na přehlídku oblečená jako ško-
lačka, všechny tím pobavila.  Letos 
program doplní hudební hity 60. 
70. a 80. let.                                (iga)

loňská volba Miss seniorka byla úspěšná, dámy prokázaly velký smysl pro hu-
mor a dovednosti, kterými inspirovaly ostatní členy.        foto:  ingrid křižáková 4,7        je pOdíl 

nezaMěsntanýCH 
OsOb v HlUčíně
v srpnU

jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………

datum narození: ………………………………………………………………………………………………………

trvalé bydliště: ………………………………………………………………………………………………………

telefonní kontakt: ………………………………………………………………………………………………………

e-mail:  ………………………………………………………………………………………………………

podpis:  ………………………………………………………………………………………………………
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Malánky žijí bOHatýM 
spOlečenskýM živOteM. 
napOsledy se jejiCH 
Obyvatelé sešli spOlečně 
se sOUsedy z rOvnin, 
bObrOvníků i vrablOvCe 
na svěCení bOžíCH MUk, 
která si saMi vybUdOvali. 

Lidé ze dvou lokalit Hlučínska se 
na svěcení božích muk sešli v so-
botu 12. září. Nová stavba vyrostla 
u cesty mezi hlučínskými Malán-
kami a ludgeřovickým Vrablovcem 
na místě, kde už dříve boží muka s 
obrázkem Panny Marie stála.

„Boží muka se už rozpadala, na-
víc je poškodili vandalové, tak 
jsme se rozhodli postavit si nové,“ 
prozradil předseda Spolku Malán-
ky Pavel Cyrus. Spolek dal ze své-
ho rozpočtu na stavbu devět tisíc 
korun, Malankovští přiložili ruku 
k dílu. Zednické práce udělal Petr 
Macíček, dřevěnou nástavbu zho-
tovil Libor Pospiech, střechu vy-
robil klempíř z Vrablovce Hubert 
Smolka. Pozemek pro stavbu po-
skytla Marie Robenková. Sochu 
Panny Marie pro nová boží muka 
věnovala rodina Cyrusova.

„Rozbitou sochu kdysi našly děti 
v místním lese. Můj děda Bernard 
ji opravil a denně se k ní modlil. 
Už není mezi živými, tak se babič-
ka rozhodla, že sochu věnuje, pro-
tože prý je to malánkářská Panenka 
Maria,“ řekl Pavel Cyrus.

Malánky si vystavěly nová boží muka

Babička Gabriela Cyrusová se po-
starala i o část občerstvení pro více 
jak dvě stovky poutníků, kteří při-
šli na sobotní svěcení, napekla pro 
ně několik pekáčů koláčů. Průvodu 
věřících zahrála dechovka, zazpíva-
la schola z Vřesiny u Hlučína.

K původním božím mukám, o kte-
rá se v Hlučíně roky starala rodi-
na Josefusových, se traduje něko-
lik historek. Podle jedné je vystavěl 

místní zemědělec, který chtěl mís-
to, kam by si mohl z pole odsko-
čit k modlitbě. Jiná pověst říká, že 
na místě zabili koně svého kočího. 
Nyní na konci Malánek vzniklo pří-
jemné místo i s lavičkou, mladou 
lipkou, která připomíná českou stát-
nost, a jablůňkou, kterou mají Ma-
lánky ve znaku, s výhledem do po-
lí. Nejen boží muka, ale také nový 
prapor Malánek vysvětil hlučínský 

farář Martin Šmíd, který uvítal po-
spolitost lidí z Malánek a Vrablov-
ce. Výrobu nového praporu zapla-
tila místní rodina Kovářových. Na 
praporu je jabloň i s rudým jabl-
kem. „Když se podíváte na letecký 
snímek Malánek, uvidíte, že mají 
úplně tvar jabloně. Rudé jablko pak 
připomíná krev prolitou za švédské 
války,“ objasnil Pavel Cyrus.

Ivana Gračková

z takzvaného malánkovské náměstí se průvod v doprovodu hudby vydal k novým božím mukám.    foto: ivana Gračková

Lampionový průvod připravuje pro 
Hlučín ateliér Viridian. Uskuteční 
se ve středu 18. listopadu. Odstar-
tuje v 17 hodin ze štěrkovny, potěší 
obyvatele Domova pod Vinou ho-
rou a dojde až na náměstí, kde už 
budou připraveny stánky s občers-
tvením. 
Vyhlašovat se tam bude nejkrásněj-
ší maska a nejkrásnější lampion, 
jejich tvůrci se mohou těšit na za-
jímavé ceny. „Doufáme, že se zú-
častní co nejvíce lidí a hlavně dětí. 
Na vytvoření nápaditých masek a 
lampionů teď mají několik týdnů 
času, tak věříme, že bude na co 
koukat. Zapojit se mohou i školy, 
žáci mohou vyrábět masky a lampi-
ony v hodinách výtvarné výchovy. 
Fantazii se meze nekladou,“ řekla 
hlavní pořadatelka akce, výtvarni-
ce Elen Thiemlová.                   (iga) 

Hlučín si už 
chystá lampiony V Týdnu knihoven, který letos 

připadá na období od 5. do 11. říj-
na, připravují české knihovny pro 
veřejnost nejrůznější akce na pod-
poru čtenářství a informační gra-
motnosti. 

Také hlučínská knihovna jako ka-
ždým rokem připravila různé zají-
mavosti a čtenářské výhody. Bu-
doucí noví čtenáři se mohou v 
tomto týdnu přihlásit do knihovny 
na jeden rok zdarma. 

Nedochvilným čtenářům, kte-
ří přijdou vrátit výpůjčky, budou v 
tomto týdnu prominuty poplatky z 
prodlení. 

V pondělí 5. října proběhne ces-
tovatelská beseda s manželi Vacko-
vými nazvaná Kolumbie – krásná 
země se špatnou reputací. Monika 
a Jirka Vackovi najeli v Kolumbii 
na kole celkem 1238 km, několikrát 
přespali v kolumbijských rodinách 

a poznali radosti i strasti běžných 
obyvatel Kolumbie. Akce se bude 
konat v 17 hodin v zámeckém TV 
klubu, vstup je zdarma. Jste srdeč-
ně zváni.

V Týdnu knihoven také zahájíme 
tipovací soutěž, které se mohou zú-
častnit dětští i dospělí návštěvníci 
knihovny. Čtenáři mohou v knihov-
ně napsat svůj tip, kolik váží nej-
těžší kniha v knihovně. Soutěží-
cí, jehož tip bude nejblíže, získá na 
konci měsíce věcnou cenu. 

V rámci tohoto týdne bude také 
vystaveno všech osmadvacet svaz-
ků Ottova slovníku naučného z 19. 
století, který není čtenářům běž-
ně přístupný. Věříme, že si z letoš-
ní nabídky Týdne knihoven všichni 
čtenáři vyberou něco pro sebe zají-
mavého. 

Lucie Kostková
vedoucí knihovny 

Zveme na Týden knihoven
Slavnostní akademie k 60. výro-

čí ZŠ Tyršova se uskuteční ve stře-
du 21. října od 16 hodin v Kultur-
ním domě.

„Motto akademie je Pár přátel 
stačí mít… V tomto duchu se bu-
de odehrávat,“ prozradila ředitelka 
školy Ivana Staňková. Škola žije 
přípravami na akademii už od kon-
ce minulého školního roku. „Děti 
secvičují scénky, připravují kulisy 
a kostýmy. V družině se připravu-
jí voňavé dárečky pro hosty,“ do-
dala ředitelka. 

Zváni jsou rodiče i veřejnost. Vý-
ročí připomíná i speciální pečeť, 
v tisku je almanach. Ve čtvrtek 22. 
října budou od 10 hodiny oslavy 
pokračovat ve sportovním duchu. 
Uskuteční se exhibiční fotbalový 
zápas s Opavou.  Odpoledne pak 
bude škola otevřená rodičům, ab-
solventům i veřejnosti.           (red)

Tyršovka slaví
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Kontejnery na velkoobjemový od-
pad budou v Hlučíně a v jeho měst-
ských částech rozmístěny v době 
od 29. 9. do 22. 10. 

Od 29.9. – 2.10. v Hlučíně v loka-
litách ul. Hornická - u kotelny,  ul. 
Hornická u věžáků, ul. Hornická + 
P. Strádala - křižovatka, ul. Jarní + 
Severní - křižovatka, ul. B. Něm-
cové + Severní - křižovatka, ul. 1. 
Máje u kavárny, ul. Tyršova + Ko-
menského - křižovatka, ul. Opav-
ská - za byt. domy a ul. ČSA napro-
ti poliklince za byt. domy.

Od 5. 10. - 8. 10. 2015 v Hlučíně v 
lokalitách ul. Hrnčířská - u parčíku, 
ul. Dr. Ed. Beneše, ul. Na Krásné 
Vyhlídce - na konci ulice, ul. Dlou-
hoveská - u klubu důchodců 7. 10. - 
9. 10. a ul. Dlouhoveská - u kaplič-
ky 9. 10. - 10. 10. V Darkovičkách 
u Kulturního domu, v ul. K Mýtu + 
Vřesinská - křižovatka a u Patorie. 

Od 12. 10. – 15. 10. 2015 v Hlu-
číně v lokalitě ul. Cihelní - u kotel-
ny, ul. Dukelská - parkoviště, ul. 
28. října + Písečná - křižovatka, ul. 
Rovniny - bývalá školka, ul. Rov-
niny + Na Závodí - křižovatka, ul. 
I. Olbrachta + Vinohradská - křižo-
vatka, ul. Moravská + Ke Kořeni 
- křižovatka, ul. P. Jilemnického - 

v zatáčce, ul. Dělnická - uprostřed 
ulice a ul. Mánesova - konec ulice. 

Od 19. 10. – 22. 10. 2015 v Hlu-
číně nad cihelnou - na pravé straně 
a v Jasénkách - pod Mušálem, dá-
le v Bobrovníkách, v místech Ma-
lánky - odbočka na Vrablovec, ul. 
Požárnická - Hrabová, ul. Lesní - 
u hasičské zbrojnice, ul. Na Sídli-
šti - konec ulice, ul. Střední + Kři-
vá - křižovatka, ul. U Hájenky a U 
Bobry Clubu.

Kontejnery budou všude přista-
veny v průběhu prvního dne svo-
zu. Během termínu budou vždy 
po naplnění odvezeny a poté zno-
va přistaveny. Poslední odvoz se 
uskuteční v posledním dni daného 
termínu mezi 7. a 12. hodinou.  

„Do kontejnerů ukládejte jen vel-
koobjemový odpad, nepřeplňujte je 
a neukládejte do nich nebezpečný 
odpad, který můžete denně, včet-
ně sobot, uložit ve sběrném dvoře v 
areálu TS Hlučín v Markvartovické 
ulici,“ upozornila vedoucí odboru 
životního prostředí Soňa Prášková. 

Svoz velkých kusů je určen pouze 
pro občany - nepodnikající fyzické 
osoby! Právnické osoby a podnika-
jící fyzické osoby řeší likvidaci od-
padů na své vlastní náklady.    (red)

Velkoobjemový odpad se
sváží na přelomu září a října

bezrUčOva CHata se 
slavnOstně Otevřela 
v sObOtU 5. září. jeden 
ze stOlů v interiérU, 
vyrObený z MasivU, je 
dareM HlUčína.  

Na nejvyšší vrchol Moravsko-
slezských Beskyd se po letech 
vrátil objekt Klubu českých turis-
tů, jenž lehl popelem v roce 1978. 
Svůj díleček k obnově Bezručovy 
chaty přidalo i město Hlučín. Na 
stole, který věnovalo, má svou ce-
dulku.  

„Lysá hora je chloubou celého 
regionu, tak trochu jeho symbo-
lem.  Míří tam turisté i z Hlučín-
ska. Rozhodli jsme se proto ales-
poň dílečkem přispět k tomu, aby 
byla Bezručova chata novou chlou-
bou tohoto kraje,“ řekl starosta Pa-
vel Paschek. Radní Hlučína zarea-
govali na výzvu iniciátorů obnovy 
Bezručovy chaty a přidali se k celé 
řadě dalších dárců. Koupili jeden z 
dřevěných stolů, který přišel na 6 
tisíc korun.

O obnovu Bezručovy chaty turis-
té usilovali po celou dobu od její-
ho zničení. V posledních pěti letech 
uspořádali veřejné sbírky, do kte-
rých lidé přispěli celkem 5,5 mili-
ony korun. 

Původní rozpočet na stavbu Bez- 

ručovy chaty byl 56 milionů korun, 
nakonec se jí podařilo vybudovat za 
29 milionů. Turisté a další nadšenci 
na ní odpracovali tisíce hodin, fir-
my i jednotlivci věnovali množství 
stavebního materiálu i různého vy-
bavení.

„Každá koupelna v chatě je jiná, 
protože jsme kachličky dostali od 
různých dárců,“ vysvětlil na příkla-
du vedoucí technické sekce Klubu 
českých turistů Jiří Stejskalík, který 
celou výstavbu koordinoval.

     Ivana Gračková

Hlučín má stůl v Bezručově chatě na Lysé hoře

nově postavená bezručova chata na lysé hoře se slavnostně otevírala na začátku září.                                foto: jan smekal

Kdo nutně potřebuje vykácet 
stromy, měl by se začít připravo-
vat. Koncem října nastává období 
vegetačního klidu, kdy je kácení 
možné. V mnoha případech je ale 
nutné nejprve žádat o povolení. 

„Kácení stromů mimo les řeší zá-
kon číslo 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny a vyhláška čís-
lo 189/2013 Sb., o ochraně dřevin 
a povolování jejich kácení,“ vy-
světlila vedoucí odboru životního 
prostředí Soňa Prášková. 

Kácení povoluje orgán ochra-
ny přírody, vydává ho místně pří-
slušný obecní úřad, takže na hlu-
čínské radnici si ho vyřídí občané 
Hlučína, Darkoviček i Bobrovní-
ků. 

„Povolení lze vydat ze závaž-
ných důvodů, nejprve je nut-
né vyhodnotit funkční a estetic-
ký význam stromu, na který by se 
kácení mělo vztahovat. Vydává se 
formou rozhodnutí ve správním 

řízení,“ dodala Prášková, s tím, 
že pokud stromy určené ke káce-
ní nejsou součástí významného 
krajinného prvku nebo stromořa-
dí, pak se povolení nevyžaduje u 
dřevin s obvodem kmene menším 
než 80 cm měřeného ve výšce 130 
cm nad zemí. Dále u porostů, kde 
se větve jednotlivých pater vzá-
jemně proplétají nebo dotýkají, 
pokud jejich celková plocha ne-
přesahuje 40 m čtverečních. Ne-
ní zapotřebí ani u stromů, které se 
pěstují na pozemcích vedených v 
katastru nemovitostí jako plantáž 
dřevin, tedy například při pěsto-
vání vánočních stromků.

O povolení ke kácení ovocných 
dřevin nemusí žádat ale ani maji-
telé pozemků v zastavěném úze-
mí obce, vedených v katastru ne-
movitostí jako zahrada, zastavěná 
plocha a nádvoří nebo ostatní plo-
cha se způsobem využití pozemku 
zeleň.                                    (red)

Jaké kácení vyžaduje povolení?

Vlastníci, kteří svá vozidla do-
časně vyřadili z provozu před 1. 7. 
2013, tj. mají uloženou SPZ v tzv. 
depozitu, musí do konce roku na 
příslušném registračním místě obce 

nahlásit, kde se nepoužívané vozi-
dlo nachází a jaký je účel jeho vyu-
žití. Pokud tak neučiní, bude po 1. 
lednu 2016 vozidlo navždy auto-
maticky vyřazeno z provozu.   (red)

Automatické vyřazení auta z registru
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Jedna třetina členů Klubu důchod-
ců Vrablovec je z Hlučína – Rov-
nin, takže náš klub slaví dva kr-
máše. Ten hlučínský jsme slavili 
2. září ve Společenském domě na 
Vrablovci. Důchodce přišli pozdra-
vit oba starostové, Pavel Paschek z 
Hlučína a náš Daniel Havlík z Lud-
geřovic, také místostarostka Blanka 
Kotrlová a koordinátorka komunit-
ního plánování Tereza Kubinová. 

Krmášové pohoštění i zábavu si 
naši členové klubu už tradičně za-
jistili vlastními silami. Nálada by-
la veselá, krmášová, hodně se hrá-
lo i zpívalo. Prodiskutovali jsme 
vystoupení na akci Kluby klubům, 
které se pravidelně zúčastňujeme a 
na kterou se už těšíme.

Eva Vojevodová, 
předsedkyně Klubu

důchodců Vrablovec 

Hlučínský krmáš byl i na Vrablovci

  počet parkovacích míst (mimo garáží)     nová parkovací místa
  plánovaná nová místa     placená park. místa vč. náměstí

parkOvání bylO HOrkýM 
téMateM diskUze na 
zářijOvéM zastUpitelstvU 
Města HlUčín. 

Další setkání s občany k parková-
ní připravuje vedení hlučínské rad-
nice. Vyžádali si ji lidé, kteří přišli 
diskutovat na zářijové zasedání za-
stupitelstva města.

„Mnoho lidí se zlobí, že nemají 
kde parkovat.  Dalším vadí, že mu-
sí za parkování platit. Jiní si stěžu-
jí, že návštěvy, které za nimi při-
jíždějí, nemají kde nechat auta. 
Mnohdy prostě nebude možné vy-
jít zcela vstříc přáním lidí, tedy že 
jim město zařídí parkování nejlé-
pe někde u jejich bydliště a pokud 
možno zdarma,“ řekl starosta Hlu-
čína Pavel Paschek.

Některé konkrétní případy ale 
bude možné řešit ve spolupráci s 
obyvateli města. Diskuzi na zase-
dání zastupitelstva vedla jménem 
přítomných občanů Michaela Wi-
tásková, s níž a dalšími zástupci 
se chce vedení města sejít a prob-
rat jejich návrhy. Současný systém 
parkování platí do konce letošního 
roku.

„Do té doby by se měly vychytat 
jeho největší zádrhele. Věříme, že 
se nám to ve spolupráci s občany 
podaří,“ doplnil Pavel Paschek. 

Za tři roky přibylo v Hlučíně celkem dva tisíce vozidel
Podle statistik přibylo za tři ro-

ky v Hlučíně celkem dva tisíce aut. 
Potíže s parkováním proto postup-
ně narůstaly, neboť nebylo možné 
přistavovat stejným tempem nová 
parkovací místa. Protože asi dvě 
třetiny aut parkují na soukromých 
pozemcích rodinných domů, měl 
by celkový počet parkovacích míst 
ve městě dostačovat, ovšem v ně-
kterých lokalitách je kumulace aut 
vyšší.  Povinnost pořídit si parko-
vací kartu, tu základní za 1200 ko-
run na rok, by měla z ulic dostat 
auta, která mohou parkovat v ga-
rážích nebo na soukromých po-
zemcích u rodinných domů. Ma-
jitelé karet mohou vozy nechávat 
na vyhrazených parkovištích, kte-
rých od září přibylo, ale též na par-
kovištích nezpoplatněných. Řidiči 
bez karet musí využít nezpoplat-
něná parkoviště nebo si zaplatit 
parkoviště určená ke krátkodobé-
mu stání. V žádném případě nebu-
de ani v budoucnu možné parkovat 
v úzkých ulicích Hlučína, kde od-
stavená auta často ztěžovala a ně-
kdy i znemožňovala průjezd vozů 
záchranného systému nebo aut na 
svoz odpadů.  Už v této chvíli rad-
nice připravuje projekty na stavby 
a úpravy dalších parkovišť a parko-
vacích míst, například v Seifertově 
ulici, která patří ke zvláště kritic-
kým místům.         Ivana Gračková

Seznam nezpoplatněných parkovišť 
před obchodem Hruška na Okd 

před obchodem Hruška na rovninách  
u kulturního domu Hlučín 

u penny Marketu  
u silnice i/56  

u kostela sv. Markéty  
podél hřbitova v ulici zahradní  

u stanice policie čr 
za základní školou zš tyršova u běžecké dráhy 

před sportovní halou  
ulice příční 
ulice krátká 
ulice jarní 

ulice Hornická 
část ulice souběžné s ulicí čs. armády

parkoviště u polikliniky
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HlUčínský spOlek sOUsedé 
55+ zve dO svéHO středU 
další zájeMCe O zajíMavé 
aktivity. 

„Chcete poznávat okolí, pochut-
nat si na místní kuchyni, vyrazit do 
divadla, malovat, udělat radost ně-
komu jinému, předat osobní a pro-
fesní zkušenosti a znalosti nebo po-
klábosit u kafe? Přijďte mezi nás,“ 
říká předsedkyně hlučínské poboč-
ky spolku Sousedé 55+ Růžena 
Dvořáčková. 

Spolek stihl za krátkou dobu své 
existence víkendové bubnování na 

djembe, společné návštěvy prame-
nů a studánek v okolí, soutěž o pu-
tovní cenu pro nejlepší buchtu ne-
bo bleší trhy. 

„Pokud byste chtěli procvičit an-
gličtinu, potřebujete fofr kurz an-
glické gramatiky, jestliže se chce-
te naučit práci s tabletem a fotkami,  
udělat dekorace, prostě dojděte na 
naše setkání,“ dodává Dvořáčková. 

Spolek se zároveň se ZUŠ Hlučín 
podílí i na založení nového amatér-
ského divadla.

„Máme prostory, techniku, víme, 
co budeme hrát. Ale chybí nám he-
rečky a herci všeho věku,“ říká ve-

doucí ZUŠ Hlučín Helena Hant-
keová. Zájemci mohou napsat na 
chcitoumet@gmail.com. Termín 
přihlášení je do 20. října. 

Spolek se schází každé úterní a 
čtvrteční odpoledne ve Slezanu na 
Mírovém náměstí 32/28, na nově 
příchozí se bude těšit od 20. října. 
Jeho posláním je vytvářet pozitiv-
ní a funkční mezilidské vztahy jak 
v rámci obce, tak v širším kontextu 
občanské společnosti, vytvářet při-
rozené a zdravé prostředí pro souži-
tí všech generací. 

Více informací zájemci najdou na 
www.sousede55.cz.                  (red) 

Spolek Sousedé 55+ nabízí zajímavý
program a spoluzakládá dokonce divadlo

Výstavu Jak se žije s handica-
pem v Muzeu Hlučínska doprovo-
dí v pondělí 12. října filmový do-
kument Slepé lásky. Silná výpověď 
o světě nevidomých, jejich nejin-
timnějších myšlenkách a pocitech 
se bude promítat od 18 hodin v Zá-
meckém klubu. 

„Snímek získal cenu Tibora 
Vichtu v kategorii dokumentární 
film za scénář a zaznamenal velký 
úspěch na MFF v Cannes, odkud si 
odvezl cenu Art Cinema CICAE. 
Dalším úspěchem je cena Fiprecsi 
na Zagreb Motovun Film Festival 
2008. Slepé lásky byly taktéž zařa-
zeny v soutěži dokumentů na MFF 
v Karlových Varech,“ láká na pro-
jekci ředitel Muzea Metoděj Chrás-
tecký. 

Film vypráví příběhy čtyř nevi-
domých lidí, otevírá jiný pohled na 
lásku, která je slepá. Je dalším pří-
spěvkem k tématu výstavy, jež je 
velice originální a v podstatě se vy-
myká tradičnímu pojetí muzea pre-

Na úspěšné projekce letního ki-
na chce navázat Kulturní cent-
rum Hlučín. Ve vybraných volných 
dnech bude v Kulturním domě 
Hlučín promítat pro děti i dospělé.  
Projekce se skuteční formou mi-
nikinokavárny, sledovat film bude 
možné během příjemného posezení 
u kafíčka. „Máme k dispozici po-
třebnou techniku, proto bychom rá-
di zavedli pravidelné filmové dny,“ 
prozradil ředitel Kulturního centra 
Hlučín Petr Breitkopf. 

V sobotu 17. října bude od  
15 hodin na programu Čtyřlístek ve 
službách krále, v 18.30 Město 44.  
V neděli 1. listopadu se mohu  
v 15 hodin děti těšit na  Škatuláky, 
dospělí pak v 18.30 na Burácení. 

V sobotu 21. listopadu se budou 
promítat Mimoni a snímek Co jsme 
komu udělali. Vstupné na dětská 
představení bude 50 korun, na ve-
černí 70 korun.                             (red)

Dokument Slepé lásky doplní výstavu

Učitel v dětském pěveckém sboru peter se svou nevidomou ženou je jedním z 
hrdinů slovenského dokumentu.                                                                    foto: archiv

zentujícího minulé, staré a zapome-
nuté. Expozice přibližuje současné 
problémy a úskalí, s nimiž se den-
nodenně potýkají handicapovaní li-
dé. 

„Výstava je založena na interak-
ci a přímé zkušenosti návštěvníka 
s prezentovanými předměty a fe-
nomény. Doufáme, že možnost vy-
zkoušet si na vlastní kůži, jaké to 

je žít s tělesným znevýhodněním, 
pomůže pochopit handicapované a 
nabídne možnosti, jak jim pomá-
hat,“ doplnil Chrástecký. Muze-
um připravuje i další doprovodné 
programy s muzejním pedagogem. 
Ve vybraných termínech pak bude 
možnost si projít výstavu, která po-
trvá do 22. října, v doprovodu han-
dicapovaného.                          (red)

V kulturním 
domě bude kino 

spolek stihl za krátkou dobu své existence třeba i víkendové bubnování.                                         foto: archiv
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nOvý škOlní rOk se 
rOzběHl nejen na 
základníCH škOláCH, 
ale také v MateřinkáCH. 
největší nOvinkOU 
je Otevření třídy s 
MOntessOri prvky 
vzdělávání na severní. 

Mateřská škola Severní má od zá-
ří 112 dětí ve čtyřech třídách, od-
loučené pracoviště v ulici E. Bene-
še otevřelo dvě třídy po 25 dětech. 
Nově nastoupilo celkem padesát 
dětí. Je to o něco méně, než vlo-
ni. Kapacita školky je dostačující, 
protože i když u zápisu nejsou ně-
které děti přijaty, v průběhu roku 
se vždy několik míst uvolní. „Po-
čty dětí u zápisu mají klesající ten-
denci,“ řekla ředitelka školy Kate-
řina Boková.

Školka letos otevřela třídu s Mon-
tessori vzdělávacími prvky. Do-
plňuje tak komplexní Montesorri 
vzdělávání v Hlučíně, kde už něko-
lik let funguje specializované cen-
trum a navíc v tomto školním roce 
přibyla na Základní škole Tyršova 
první třída s Montesorri pedagogi-
kou.

„Naší snahou je, aby děti ve třídě 
s Montessori prvky vzdělávání, ale 
i v celé mateřské škole, byly spoko-
jené a prožily svůj předškolní věk v 
radosti a harmonii,“ řekla Kateřina 

Mateřská školka Severní má novou
zahradu i copatou holčičku na fasádě

Boková. Vzdělávání speciální třídy 
je rozšířeno o specifické pomůcky 
Montessori pedagogiky, které jsou 
rozděleny do koutků praktický ži-
vot, aritmetika, kosmická výchova, 

smyslová výchova a jazyková vý-
chova. Část pomůcek školce zapůj-
čilo  Montessori centrum. 

Během prázdnin se ve školce mě-
nila okna na chodbách, nově jsou 

Mateřská školka severní má odloučené pracoviště v ulici e. beneše. fasádu 
této budovy teď rozveselil obrázek dívenky. Copatá holčička přibyla k rozpus-
tilému klukovi. Malba vůbec nebyla jednoduchá, na zhotovení portrétu praco-
vali zástupkyně ředitelky radomíra pelková, jeden z rodičů lukáš krček, rodina 
Mašova, která měla ve školce děti už dříve, a výtvarnice lenka ptašková. Ma-
lovat z vypůjčené plošiny mohli jen v nočních hodinách, kdy byl projektorem 
přenášený snímek na zdi viditelný.                                      foto: radomíra pelková

Druhé místo v soutěži středoškol-
ských odborných prací získala le-
tos pro hlučínské gymnázium stu-
dentka kvarty Veronika Foldynová. 
Uspěla s prací Světelné znečištění a 
jeho úroveň na Hlučínsku. 

Celostátní přehlídka se letos kona-
la v Praze za účasti 264 nejlepších z 
celé republiky.

Veronika Foldynová, která repre-
zentovala náš kraj v oboru ochrana 
a tvorba životního prostředí, si spo-
lu s druhým místem odnesla i Cenu 
MŠMT, Cenu CZ.NIC, Cenu Ná-
rodního centra pro mladé chemiky, 
Cenu katedry botaniky Přírodově-
decké fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci a Cenu Nadačního fon-
du J. Heyrovského, kterou převez-
me v prosinci.  

Proč jste se do soutěže přihlásila?
Už v minulosti jsem se účastnila 

různých soutěží a teď jsem si chtě-
la vyzkoušet, jaké to je pracovat na 
skutečně odborné práci, dělat vlast-
ní výzkum a postavit se před odbor-
nou porotu a práci obhájit.

Proč právě světelné znečištění?
Už od dětství je mým koníčkem 

astronomie a díky ní jsem si zača-
la uvědomovat existenci problému, 
který má dalekosáhlé důsledky na 
přírodu i lidské zdraví.  Výzkum 
a popularizace problematiky u ve-
řejnosti jsou důležité ke správnému 
řešení.

Co předcházelo účasti?
V první řadě jsem si musela pro-

blematiku důkladně nastudovat a 
projít řadu vědeckých studií. Kon-
zultovala jsem ji i se zahraničními 
odborníky. Po sepsání teoretické 
části jsem zkoumala např. úrovně 
světelného znečištění a světelných 

poměrů na Hlučínsku a povědomí 
lidí o tomto problému. Spolupraco-
vala jsem i se starosty obcí a kon-
zultantem Jaroslavem Mercem ze 
sekce ochrany před světelným zne-
čištěním Slovenské astronomické 
společnosti při Slovenské akademii 
věd. Na výzkumu jsem pracovala 
více než osm měsíců.  

A nejzajímavější výsledky?
Hlučínsko patří mezi více posti-

žené oblasti České republiky, a to 
kvůli přítomnosti velkých průmy-
slových center jako je Ostrava, či 
Katowice. Přesto i zde najdeme po-
zitivní příklady svícení.

Jak konkrétně ohrožuje světel-
né znečištění obyvatele Hlučína? 

Světelné znečištění má vážně dů-
sledky na zdraví lidí. Především 
snižuje kvalitu spánku, způsobuje 
narušení biologických rytmů a cel-

kově zhoršuje zdravotní stav člově-
ka. Může způsobovat stres, obezi-
tu a dokonce i rakovinu. Protože se 
Hlučín nachází v blízkosti velkých 
průmyslových center jako je Ostra-
va či polské Katowice, řadí se Hlu-
čínsko mezi více postižené oblasti 
ČR.

Jaké jsou výstupy výzkumu?
Krom popularizačních článků 

osobně považuji za nejvýznamnější 
výstup mé práce informační brožu-
ru o světelném znečištění. Je určená 
starostům obcí i široké veřejnosti. 
Výsledky mých měření byly zaslá-
ny do celosvětových databází. Rov-
něž práce samotná přináší souhrn 
nejaktuálnějších informací o světel-
ném znečištění.

Markéta Haburová
učitelka na Gymnáziu 

J. Kainara, Hlučín

upravené prostory třídy pro reali-
zaci nového herního koutku. Stát-
ní fond životního prostředí uvolnil 
mateřince Severní 100 tisíc korun 
na nákup interaktivní tabule a dal-
šího vybavení určeného především 
na environmentální výchovu.

Ač se nepodařilo otevřít speciali-
zovanou logopedickou třídu, s lo-
gopedickou výchovou se počítá. 
Jedna ze tříd je vybavena moderní-
mi logopedickými pomůckami. K 
zápisu se přihlásilo osm dětí s těž-
kou logopedickou vadou, což pod-
le školského zákona na otevření 
speciální logopedické třídy nesta-
čilo. Rodiče dostali nabídku zařa-
dit děti do běžné třídy s logopedic-
kým zaměřením. Navštěvuje ji šest 
dětí s těžkou a šest dětí s lehkou lo-
gopedickou vadou.  Logopedická 
prevence je součástí vzdělávání i 
ve zbylých dvou třídách. 

Zásadní změnu prodělala během 
prázdnin zahrada u budovy školy v 
ulici Edvarda Beneše. „Zahrada je 
po rekonstrukci. Máme v ní nový 
amfiteátr. Bude sloužit k divadel-
ním představením školy, vzděláva-
ní dětí a společným akcím s rodiči. 
Děti se můžou těšit na mini hřiště 
s brankami. Upravená plocha před 
školou s bylinkovou zahrádkou 
umožní přenést vzdělávání do ven-
kovních prostor,“ dodala ředitelka 
Boková.                   Ivana Gračková

V Hlučíně roste mladá vědkyně a sbírá cenu za cenou
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pO CelkOvé rekOnstrUkCi 
interiérU, která prObíHala 
v létě, se Otevřel důM dětí 
a Mládeže v HlUčíně. 

„Máme vyměněné podlahy, všude 
nový nábytek. Když k nám přišla 
poprvé po svém zvolení paní mís-
tostarostka Blanka Kotrlová, pro-
hlásila, že takové retro ještě nevi-
děla. Rada města pak z rozpočtu 
uvolnila peníze na zásadní opravy,“ 
uvedla ředitelka Marcela Košáko-
vá. Historická budova, která kdysi 
patřila k faře, se nerekonstruovala 
od 70. let minulého století. 

Letos otevírá dům dětí několik 
nových kroužků. Pro děti od prv-
ní do třetí třídy je to hra na flétnu, 
která navíc naučí správnému dý-
chání.  Konat se bude každé úte-
rý od 15.45 do 16.45. Hravé cviče-
ní s prvky jógy bude ve čtvrtky od 
14.30 do 15.30 také v ceně 500 ko-
run. Přihlásit se do něj mohu děti 
od pěti do osmi let. Disco dance je 
taneční kroužek pro děti od deseti 
do patnácti let a konat se bude ve 
středy od 14.30 do 15.30. Děti od 
šesti do deseti let mohou chodit na 
taneční aerobic vždy ve středu od 
16 do 17 hodin. Kroužky přijdou 
na 500 korun za celý rok. 

V roce technického vzdělávání 
nesmí v domě dětí chybět technic-
ké kroužky. Už v minulém školním 
roce začal opět po letech fungovat 
kroužek pro radioamatéry.

 „Našli jsme šikovného vedoucí-

Opravený dům dětí otevírá nové kroužky 

ho, který nadchl děti,“ říká ředitel-
ka Marcela Košáková. 

Z jednoho kroužku pro dvanáct 
dětí by letos mohly být dva. „V de-
vadesátých letech nebyly technic-
ké kroužky zrovna moderní, opadl 
o ně zájem. Teď se opět vrací,“ do-
dává ředitelka Košáková. 

Výjimkou v Hlučíně byl kroužek 
leteckých a lodních modelářů, kte-

rý nepřetržitě funguje už více než 
čtyřicet let. Jeho současný vedou-
cí do něj kdysi chodil jako kluk a v 
kroužku se udržuje standardní po-
čet dvanácti až patnácti dětí, které 
se atraktivní modelařinou učí ma-
nuální zručnosti a technickému my-
šlení. 

Sehnat lidi, kteří jsou ochotni vě-
novat svůj volný čas dětem v pod-

statě bez nároku na odměnu, je slo-
žité. Přitom většina malých domů 
dětí, obdobně jako ten hlučínský, 
na standardní odměny pro externí 
vedoucí kroužků prostě nemá do-
statek prostředků. Takové práci se 
proto mohou věnovat jen skuteční 
nadšenci. Naštěstí se takové v Hlu-
číně občas daří najít. 

                             Ivana Gračková 

Děti z Mateřské školky na uli-
ci Cihelní se v tomto školním ro-
ce mohou v zimě těšit na novin-
ku v podobě jednotýdenního kurzu 
Úsměvné lyžování.

„Jinak máme pro naše děti vedle 
výchovně vzdělávacích činností v 
letošním školním roce obdobně ja-
ko v minulosti přichystánu spoustu 
kulturních a sportovních akcí, ex-
kurzí a výukových programů,“ řek-
la ředitelka mateřské školky Radka 
Josefusová s tím, že se děti mohou 
rozvíjet také v kroužcích angličti-
ny, ve výtvarném kroužku, v taneč-
ní škole či v gymnastice. „Výhodná 
poloha školy nám umožňuje účast-
nit se i aktivit pořádaných ve měs-
tě,“ doplnila ředitelka. 

Během srpna, kdy byla škol-
ka uzavřena, se v ní rekonstruova-
ly kuchyňky, vymalovala jídelna a 
kancelář ředitelky, upravily se inte-
riéry tříd i sklad hraček.

„Samozřejmě jsme prázdnino-
vý čas využili také ke generální-
mu úklidu a úpravě školní zahrady. 
A také jsme inovovali naše webo-
vé stránky,“ prozradila Radka Jose-
fusová.

Kapacita mateřské školky, která je 
v současnosti zcela zaplněna, je 150 
dětí. Pro školní rok 2015/16 mate-
řinka přijala celkem 56 nových dě-
tí. Ve školce fungují čtyři třídy (Ty-
gříci, Lvíčci, Sluníčka a Srdíčka) 
rozdělené podle věku. Zřizovatel je 
město Hlučín.                            (iga)

Děti z mateřinky pojedou
letos v zimě na týden lyžovat

technický kroužek pro radioamatéry funguje druhým školním rokem.                                        foto: veronika novosadová

Ředitelka je naše sluníčko
Je to několik měsíců zpět, co do našeho krásného Domova pod Vin-

nou horou nastoupila nová paní ředitelka. S napětím jsme očekávali, ja-
ká bude. Když nám ji tenkrát vrchní sestra představovala, dospěli jsme 
k názoru, že je to milá, mladá, usměvavá dáma. Brzy jsme zjistili, že má 
pro každého milé slovo, úsměv, pohlazení po rameni. Dokonce pro nás 
připravila velmi příjemné posezení, na které doma napekla koláčky, zá-
kusky a bábovku. Všechno bylo vynikající. I kafíčko, které nám sama va-
řila a roznášela. Při posezení se nás ptala na naše osobní problémy, na 
zdraví, pro každého měla dobré slovo. Brzy po jejím příchodu bylo vi-
dět, že se v domově mění věci k lepšímu. Žádosti se řešily neodkladně. 
Všichni jsme k ní získali důvěru, úctu, máme ji moc rádi. Času je málo, 
přesto si ho pro nás vždy najde, řeší s námi naše starosti. Chceme jí po-
děkovat za vše, co pro domov dělá. Za její lidský přístup. Její ochota a 
vstřícnost vůči starým nemocným lidem je moc cenná. Takovou ředitel-
ku bychom přáli všem domovům důchodců, kde se kolikrát dějí i velmi 
nepříjemné věci, jak je známe ze zpráv. 

Naše milá paní ředitelko, veliké díky za vše. Přejeme Vám dobré zdra-
ví, úspěchy v práci a pořád úsměv na rtech. Jste naše sluníčko!

Za uživatele domova Valerie Cymorková

OTEVŘENÝ DOPISn



hlučínskénoviny [10]

devětadvaCetiletý 
rOdák z HlUčína pavel 
kleGa je Už rOk na Cestě 
kOleM světa, kterOU 
CHCe absOlvOvat CelOU 
stOpeM. 

Ze stovky zemí, které chce Pavel 
Klega stopem navštívit, jich zatím 
projel devatenáct, urazil celkem 16 
tisíc kilometrů. Stopnul na 200 vo-
zidel. Hlučínské noviny zajímalo, 
jak se mu zatím daří. 

Co vás vedlo k myšlence objet 
svět stopem?

Poprvé mě na nápad cesty kolem 
světa přivedl můj polský kamarád 
ze studijí v Anglii. Pět let tato my-
šlenka zrála v mé hlavě, až jsem se 
ji rozhodl zrealizovat a navíc auto-
stopem.

Kdy jste vyjel a odkud?
Vyrazil jsem před rokem 31. srp-

na v 15 hodin z Mírového náměs-
tí v Hlučíně, kam se se mnou při-
šla rozloučit má rodina, kamarádi 
a známí. 

Jaká je plánovaná trasa?
Z Hlučína jsem se vydal přes vý-

chodní Evropu do Turecka, po-
kračoval jsem přes Gruzii, Armé-
nii, Irán, Kuvajt a Jordánsko. Dále 
mám namířeno do Afriky. Chci do-
jet po východním pobřeží do Ji-
hoafrické republiky přes Egypt, 
Sudán, Etiopii, Keňu, Tanzanii a 
Mozambik. Dále zpátky na sever 
do Maroka po západním břehu. Z 
Afriky chci stopnout loď přes At-
lantský oceán do Ameriky. Po pro-
jetí celé Ameriky chci pokračovat 
lodí přes Oceánii do Asie a nako-
nec zpátky do Evropy a domů do 
Česka.

Nakolik se zatím trasy držíte?
Trasy se zhruba zdržím, ale hod-

ně jsem se uvolnil v časovém plánu 
a přestal jsem spěchat. Z plánova-
ných tří let to nyní vidím tak na pět 
roků. Po pravdě to naplánovat ne-
jde. Budu cestovat tak dlouho, do-
kud mě to bude bavit, dokud v tom 
budu vidět smysl. 

Která zajímavá místa jste už 
projel?

Navštívil jsem neuvěřitelnou pří-
rodu v Gruzii, kde je mnoho pří-
rodních vřídel a vodopádů. Taky 
jsem si zamiloval největší poušť v 
Iránu zvanou Kavír. Nezapomenu-
telná byla návštěva skalního města 
Petra a pouštního údolí Wadi Rum 
známé z filmu Lorenz z Arábie v 
Jordánsku.

Dobrodruh Pavel Klega cestuje kolem světa

Kde jsou řidiči ke stopařům 
vstřícní a kde máte naopak se 
stopem potíže? 

Přes Evropu byl stop snadný a za 
ní ještě snadnější. Nejtěžší je sto-
povat v noci, což platí všude. Lidé 
mají strach, protože si vás nemů-
žou prohlédnout. Nicméně v i no-
ci je to možné.

Nastaly už nějaké hodně dra-
matické okamžiky?

V Iránu jsem shodou byl déle, než 
mi platilo vízum, což je v islám-
ské republice obrovský problém. 
V jihoiránském přístavním měs-
tě Khorramshahr jsem však potkal 
pána, který mě ubytoval u sebe do-
ma a pomohl mi uplatit policejního 
kapitána, aby mi prodloužil víza a 

já mohl bez problému opustit zemi. 
V Kuvajt City na konci letošního 
června jsem vyfotil bombou zniče-
nou mešitu Imáma Sadika. Kuvaj-
tská policie mě zadržela, odvezla 
na policejní stanici a vyslýchala. 
Po 24 hodinách ve vazbě mě pro-
pustili bez obvinění, ovšem byla to 
drsná zkušenost. V Kuvajtu jsem 
se snažil získat tranzitní vízum 
přes Saúdskou Arábii. Po páté ná-
vštěvě saúdské ambasády, když už 
jsem měl vízum téměř na dosah ru-
ky, si to Saúdové nakonec rozmys-
leli a povolení zamítli. Království 
Saúdské Arábie je pevnost. Je jed-
nodušší získat víza do Turkmenis-
tánu nebo Severní Koreje. V den, 
kdy mi odmítli dát vízum, jsem se 
na ulici setkal s mladým kuvajt-
ským cestovatelem, který mě v od-

tento snímek, který vyvěsil na svů facebook, nazval pavel „prince of persia“                                             foto: archiv pavla klegy

poledním nesnesitelném pětačty-
řicetistupňovém vedru pozval do 
domu svého otce. V době ramadá-
nu mě pohostil a jako dar mi nabí-
dl zaplacení letenky do Jordánska. 
V Jordánsku jsem jednou přenoco-
val na divoko v arabském oděvu 
zvaném dišdaše na kopci protileh-
lém městu Karak. Když jsem ráno 
opouštěl místo, přiletěl mě nejprve 
prověřit policejní vrtulník a potom 
mě odchytila vozidla národní bez-
pečnostní jednotky. Odvezli mě na 
policejní stanici, kde mě zpovídali, 
ovšem v arabštině, což samozřej-
mě nikam nevedlo. Po delší době 
přivolali anglicky mluvícího vyšet-
řovatele. Byl to jeden z nejhorších 
zážitků. 

Máte čas někde pobýt s lidmi, 
prohlédnout si pěkná místa, ne-
bo se jen přesouváte?  

Rozhodně si ten čas udělám. Rád 
se usadím na jednom místě na krat-
ší dobu. Žil jsem tak s rodinami v 
Gruzii, Arménii, Iránu a Jordán-
sku. Na Kavkaze a Blízkém výcho-
dě jsou lidé neuvěřitelně pohostin-
ní. Mám z toho úžasné zážitky a 
poznávám tak život lidí v dané ze-
mi do hloubky. 

Která setkání byla zvláště pří-
jemná? 

V Istanbulu sám od sebe zastavil 
na mýtné bráně mladý Turek, který 
mě přibral do auta a vzal mě na tu-
reckou svatbu. Zúčastnil jsem se ta-
ky svateb v Abcházii, Gruzii, Íránu 
a Jordánsku. Turci na svatbě střílí 
z pistole slepými náboji, Gruzínci 

tancují lezginku a stoly překypují 
jídlem, Íránci tancují jako splašení, 
a jordánští beduíni střílí ostrými z 
kalašnikova. Nejradši jsem tanco-
val tradiční tance a zkoušel všelija-
ké kulinářské speciality. 

Jaké máte s sebou vybavení?
Všechno, co mám s sebou, je ve 

dvacetikilové krosně. Mám mini-
mum oblečení, jak do tepla, tak do 
zimy. Jedny boty, což jsou sandály. 
Z techniky kameru, na kterou na-
táčím, foťák a notebook na zpra-
cování videí a fotek. Na spaní v 
přírodě spacák a nafukovací kari-
matku. Nakonec nějakou kosmeti-
ku a spoustu korunových minci ja-
ko suvenýr pro mé hostitele. 

Jak cestu financujete? To se člo-
věk jen tak jednoho dne rozhod-
ne, že nebude mnoho měsíců cho-
dit do práce? Z čeho žijete? 

Poslední rok v práci jsem odklá-
dal polovinu výplaty. Navíc jsem 
vybral stavební spoření a taky se 
mi podařilo úspěšně dokončit ve-
řejnou sbírku na serveru Hithit. 
Celkově jsem vyrazil s 200 tisí-
ci korunami na účtu. Co mi však 
umožňuje dlouhodobě cestovat, 
není to, kolik peněz mám, ale ko-
lik utratím. Daří se mi to udržet ko-
lem 2500 korun za měsíc, když si 
odmyslím občasnou potřebu víz a 
dalších jednorázových věcí jako 
pořízení nového spacáku nebo ba-
terky do kamery.

Co jste dělal předtím, než jste 
vyrazil na cestu?

Před cestou jsem pracoval jako IT 
specialista v Brně. Práce naplňova-
la mé bankovní konto, nikoliv však 
mé srdce, proto jsem se rozhodl 
změnit svůj život, odejít ze zaměst-
nání a splnit si sen o cestě kolem 
světa.                    Ivana Gračková

práCe naplňOvala Mé bankOvní kOntO, 
nikOliv však Mé srdCe, prOtO jseM se 
rOzHOdl zMěnit svůj živOt.

„
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HlUčínskýM tenistůM v 
listOpadU Opět začnOU 
nárOčné tréninky, 
bUdOU se tOtiž CHystat 
na HalOvé tUrnaje 
jednOtlivCů v ráMCi 
severOMOravskéHO kraje. 

 V září a říjnu zvolnili po nároč-
né sezoně, která standardně začíná 
v dubnu, kdy startují soutěže druž-
stev.  „Letošní sezona byla pro hlu-
čínský mládežnický tenis úspěšná, 
výsledky soutěží dokládají, že tenis 
v Hlučíně jde znovu výkonnostně 
vzhůru,“ říká předseda Tenisového 
klubu Hlučín Martin Kučera. 

Družstvo starších žáků skončilo 
ve druhé lize na první příčce a vy-
bojovalo si tak postup do první li-
gy.  Je to poprvé, kdy se to hlučín-
ským žákům podařilo. 

Obdobně se dařilo i těm nejmen-
ším, kteří v soutěži smíšených 
družstev ročníku 2005 vyhráli svou 
skupinu A a utkali se s vítězem sku-
piny B, družstvem Olomouce, o 
přeborníka Severomoravského kra-
je. Utkání prohráli 5:3. „Ale i dru-
hé místo je velkým úspěchem,“ je 
přesvědčen Martin Kučera.  

Mládežnický tenis jde výkonostně nahoru

Družstvo mladších žáků se v ob-
lastní soutěži umístilo na 3. místě, 
přestože složením bylo ve skupině 
věkově nejmladším týmem. Doros-
tenci obsadili šestou příčku. 

Hlučínští tenisté navíc během 
prázdnin sami pořádali tři celostát-
ní turnaje pro mladé tenisty. V klání 
starších žáků obsadili hlučínští zá-
vodníci Ondřej Moravec a Tomáš 
Wanderburg první dvě příčky, při-
čemž jejich závěrečné utkání bylo 
napínavé do poslední chvíle. Spo-

lečně pak suverénně vyhráli i ve 
čtyřhře. Z hlučínských děvčat se 
nejlépe umístila Tereza Kusáková, 
která obsadila 3. místo ve dvouhře.

Také v turnaji mladších žáků zví-
tězil hlučínský reprezentant Pavel 
Wanderburg. Ve finále porazil Fili-
pa Kremsu z SK Tenis Hradec nad 
Moravicí 6:2, 6:0. Ve čtyřhře obsa-
dila dvojice našich mladších žáků 
Pavel Wanderburg a Štěpán Reiský 
2. místo.

V turnaji dorostenců měl obrov-

ský úspěch hlučínský Ondřej Mo-
ravec. „Probojoval se do finále, 
v němž porazil Michala Sapalu z 
Witzemannu Opava 6:2, 6:1 a stal 
se tak vítězem celého turnaje, a to 
přesto, že věkem ještě patří mezi 
starší žáky,“ pochválil předseda od-
dílu. 

Turnajů v Hlučíně se zúčastnilo na 
120 hráčů a hráček. „Velký dík pro-
to patří všem, kteří se podíleli na 
organizaci akcí v Hlučíně,“ doplnil 
Martin Kučera.                           (red)

Cvičení pro ženy probíhá každou 
středu od 19 do 20 hodin v malé tě-
locvičně Základní školy Rovniny. 

Přijít mohou všechny dívky a že-
ny, které si chtějí zlepšit náladu i 
kondičku,“ zve cvičitelka Dana Ba-
ladová z TJ Hlučín. Cena je skuteč-
ně symbolická, za rok je to 400 ko-
run, pro seniory 350 korun.    (red) 

Protáhnou si tělo
na Rovninách

Děti od tří do jedenácti let se ještě 
mohou hlásit do lekcí baletu a lek-
cí moderního tance, které se kona-
jí v tělocvičně na Gymnáziu J. Kai-
nara v Hlučíně každé úterý a pátek. 

Lektorkou je Klára Krejčířová, 
dlouholetá členka baletu Národní-
ho divadla moravskoslezského v 
Ostravě a zároveň učitelka taneční-
ho oboru Základní umělecké školy 
P. J. Vejvanovského v Hlučíně. Na 
lekce baletu se mohu hlásit děti již 
od tří do jedenácti let. Ty se kona-
ly už v minulém školním roce. Le-
tošní novinkou je moderní tanec, v 
němž se děti učí prvky street dan-
ce, hip-hop dance, contemporary 
dance (moderní choreografie). Lek-

ce moderního tance jsou určené pro 
děti ve věku osm až čtrnáct let.

„Už loni děti v kulturním domě 
předvedly, co se za rok naučily. Ta-
ké v tomto školním roce je čeka-
jí dvě velká veřejná vystoupení v 
Kulturním domě v Hlučíně, první 
v lednu a druhé v červnu,“ prozra-
dila lektorka. Další novinkou je ba-
let pro dospělé. Je určen pro dospě-
lé a studenty od 16 let. „Zvládne je 
každý, kdo má chuť zkusit balet a 
procvičit své tělo,“ doplnila Klára 
Krejčířová. Během zápisů se lek-
ce rychle zaplnily. Více informa-
cí najdou zájemci na balethlucin.
cz. Své dotazy mohou posílat i na  
info@balethlucin.cz.                           (red) 

Tanec pro děti i dospělé

žáci baletních lekcí jsou různého věku.                                foto jaroslav petruška

Netradiční odměna čeká vítěze zá-
vodu v okruhovém jachtingu, který 
se bude konat o víkendu 3. a 4. října 
na štěrkovně. Pořádá je Yacht Club 
MCHZ Ostrava na své základně za 
kempem směrem ke Kozmicím. 

Závodit se bude v lodních třídách 
Optimist, Laser 47, Laser Radial, 
Laser, Evropa, Finn a Fireball. 

„Jak napovídá samotný název zá-
vodu, hlavní cena pro vítěze jed-
notlivých lodních tříd bude pořád-
ný šnitzel. Všichni fanoušci tohoto 
krásného sportu jsou srdečně zváni 
a závodníkům přejeme hodně štěs-

tí a příznivý vítr,“ řekla pořadatelka 
a členka oddílu Eva Chamradová. 

Návštěvníci se mohou těšit na 
atraktivní pohled, který nabízí větší 
množství sešikovaných lodí. 

„Pokud by chtěli diváci sledovat 
souboje mezi jednotlivými závod-
níky, tak dalekohled není od věci,“ 
doplnila Eva Chamrádová.  

Závody odstartují podle větru v 
sobotu pravděpodobně kolem jede-
nácté hodiny, v neděli se nejspíš za-
čne o něco dříve. Na místě bude v 
nabídce samozřejmě také občerst-
vení.                                         (iga)

Jachtaři budou soutěžit
o Hlučínský řízek 

zleva: Ondřej Moravec, vojtěch reiský, jiří burda, tomáš Wanderburg, karolína kostková, tereza kusáková.   foto: archiv

Devátý ročník Hlučínské šlápo-
ty bude v sobotu 3. října. Start je-
denáctikilometrového pochodu bu-
de na nádvoří hlučínského zámku a 
tradičně se půjde do Vřesiny. Ak-
ci pořádá Kulturní centrum Hlučín 
a obec Vřesina za vydatné podpory 
manželů Teichmanových. Pořada-
telé doufají, že pochodu, kterého se 
loni zúčastnilo přes pět stovek lidí, 
bude i letos přát počasí.           (red)

Šlápota vyráží
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KAM V HLUČÍNĚ V ŘÍJNUn

pokud chcete zařadit nějakou další akci v Hlučíně
do kalendáře, pište na redakce@hlucinskenoviny.cz

nejpozději do 15. v měsíci,  který předchází termínu konání 
akce, ve formátu: datum konání, hodina, název akce

+ doprovodný text o akci, místo konání.

3.10. 9:00 Hlučínsko-vřesinská šlápota: pochod podzimní krajinou Start na nádvoří zámku 
3.10. 10:00 utkání 2.ligy ve volejbalu mužů mezi družstvy TJ Hlučín - Sokol Bučovice Sportovní hala
3.10. 8:00 - 12:00 Farmářské trhy Mírové náměstí
5.10. 17:00 Cestovatelská beseda: Monika a Jirka Vackovi: Kolumbie – krásná země se špatnou reputací TV klub
5. - 11.10. Týden knihoven
9.10. 18:00 Půlkolony tanečního kurzu KD Hlučín 
10.10. 9:00 utkání KP ve volejbalu kadetek mezi družstvy TJ Hlučín - DDM Český Těšín Sportovní hala
10.10. 11:00 utkání KP 2.tř. ve volejbalu žen mezi družstvy TJ Hlučín - TŽ Třinec Sportovní hala
11.10. 17:00 Čaj o páté – akce nejen pro pamětníky KD Hlučín 
12.10. 17:00 Koncert vážné hudby: Viento Marero duo Červený kostel 
15.10. 15:00 Kluby klubům KD Hlučín 
15.10 – 5. 11. Výstava Petra Hlubka a Václava Šípoše  Otevřeno: čt, pá, so 16:00 – 20:00 Červený kostel 
16.10. 19:00 Screamers: Účastníci zájezdu KD Hlučín 
17.10. 8:00 - 12:00 Farmářské trhy Mírové náměstí
17.10. 10:00 utkání 2.ligy ve volejbalu mužů mezi družstvy TJ Hlučín - SK Spartak Hulín Sportovní hala
18.10. 14:00 Duo Jamaha KD Hlučín 
21.10. 15:30 Akademie ZŠ M. Tyrše KD Hlučín 
24.10. 9:00 utkání KP ve volejbalu kadetek mezi družstvy TJ Hlučín - TJ Krnov Sportovní hala
24.10. 11:00 utkání KP 2.tř. ve volejbalu žen mezi družstvy TJ Hlučín - TJ Ostrava Sportovní hala
24.10. 15:00 Hlučínské vinobraní: k tanci a poslechu budou hrát cimbálovka, harmonikář

a orchestr Klasik. K ochutnání bude padesát druhů vín, sýry, uzenářské speciality, koláče 
KD Hlučín 

31.10. 8:00 - 12:00 Farmářské trhy Mírové náměstí 
31.10. 18:00 Oldies diskotéka KD Hlučín 

Chystá se nový
územní plán

Veřejné projednávání nového ná-
vrhu územního plánu se uskuteční 
v úterý 20. října od 16 hodin v ob-
řadní síni radnice. Do té doby se do 
něj může kdokoliv podívat a pře-
svědčit se, jak vypadá po úpravách 
provedených na základě různých 
připomínek a podnětů. K nahléd-
nutí je do 20. října na městském 
úřadě v kanceláři A 119, a to v pon-
dělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v 
úterý a ve čtvrtek od 8 do 14 hodin 
a v pátek od 8 do 13 hodin. Zveřej-
něn je také na webových stránkách 
města v sekci územní plánování. 

„Nový územní plán bude sloužit 
pro rozhodování stavebního úřa-
du, samosprávy i soukromých osob 
z hlediska umisťování a povolová-
ní zamýšlených staveb zájemcům o 
výstavbu v jednotlivých lokalitách 
města Hlučína. Nahradí původní 
územní plán platný od roku 2004,“ 
řekl Martin Kuchař z oddělení plá-
nování, rozvoje a památkové péče 
Městského úřadu Hlučín.         (iga)

dětská reHabilitaCe 
HlUčín hledá Správce 

zahrady a budovy 
na dpp. pOdrObnější 

infOrMaCe na 
WWW.drH.Cz – vOlné 

praCOvní MístO nebO na 
telefOnU 595 041 458. 
nástUp 1. ledna 2016. 

Tři roky poté, co byl definitivně 
ukončen provoz kina Mír, zažilo 
kino svou derniéru ve formě Retro 
filmového víkendu.

Za podpory Kulturního centra 
ji od 18. do 20. září organizovaly 
členky občanské iniciativy Vendu-
la Pospiechová, Gabriela Ranošo-
vá a Hana Růžičková. Během fil-
mového víkendu a pěti projekcí si 
na své přišli diváci všech věkových 
kategorií. Aby se v kině diváci cíti-
li stejně jako dřív, pomáhala s orga-
nizací Magdaléna Ostárková, která 
v Míru prožila celý svůj život. Sta-
ré časy s nostalgií připomněly i ko-
touče s lístky a zvuk gongu před 
promítáním. 

Návštěvnost během celého ví-
kendu předčila veškerá očekávání. 
Prodalo se na 691 lístků, dvě dět-
ská promítání byla vyprodána. Re-
kord na jedno představení čítal 231 
diváků. Velkým zadostiučiněním 
pro organizátory bylo také to, že se 
lidé vraceli na další a další promí-
tání. 

Za pořadatelky bych ráda podě-
kovala všem, kteří se na této pove-
dené akci podíleli, ať už jako orga-
nizátoři a dobrovolníci, nebo jako 
diváci. Všichni přispěli k nezapo-
menutelnému rozloučení s kinem 
Mír, které si takto důstojné sbohem 
rozhodně zasloužilo!

Hana Růžičková

Důstojné loučení
s kinem Mír
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Malánky vysvětlily nová 

boží muka. Místní si je sami 

postavili. 

Čtěte na straně 4

Městem projde průvod. Už si 

doma začněte vyrábět masky 

a lampiony. 

Čtěte na straně 4

O parkování bude vedení 

města opět jednat s občany. 

Chystá se další schůzka. 

Čtěte na straně 6

HlUčín se dOstal 
dO finále sOUtěže O 
nejkrásnější náMěstí, 
vybrala HO pOrOta v 
kOnkUrenCi 71 Měst a ObCí. 
vítězství MU Může zajistit 
HlasOvání lidí.

„Podpořte město svými hlasy! Z 
jednoho prohlížeče můžete hlaso-
vat opakovaně v rozmezí 24 ho-
din,“ vyzývá Soňa Prášková, ve-
doucí odboru životního prostředí 
hlučínské radnice. Ve finále Hlučí-
nu konkurují Havlíčkův Brod, Úte-
rý, Velká Bystřice a další adept z 
našeho kraje - Nový Jičín. 

Soutěž Nejkrásnější náměstí či ná-
ves vyhlásilo Moravské hospodář-
ství ve spolupráci s Nadací Partner-
ství.  Hlasovat pro svého favorita 
mohou zájemci každý den až do 15. 
října. Výsledky soutěže budou vy-
hlášeny na konferenci Moravské 
obce a města letos v listopadu. Hla-
sování je jednoduché. Na stránkách 
www.moravskehospodarstvi.cz/ar-
ticle/souteze/nejkrasnejsi-namesti-
-ci-naves-hlasovani je za předsta-
vením finalistů v každé kategorii 

anketní okénko. Stačí označit svého 
favorita, vyplnit bezpečnostní kód, 
aby bylo jasné, že nehlasuje robot, 
a kliknout na tlačítko Hlasujte. 

Hlasovat lze každý den, v kaž-
dé kategorii platí vždy jeden hlas 
z jednoho prohlížeče. Náměstí v 
Hlučíně oslovilo porotce mimo ji-
né unikátním umístěním ve městě 
a současnou snahou zachovat his-
torickou hodnotu prostoru. Hlučín 
vznikal na zelené louce, proto byl 
vystavěn na charakteristickém pů-
dorysu s náměstím uprostřed. Stej-
ně jako celému městu, i náměstí tím 
pádem bude v příštím roce 760 let. 

„Mírové náměstí je hlavním pro-
storovým článkem historického já-
dra města Hlučína. Náměstí má 
téměř čtvercový půdorys se zvý-
razněným středem,“ objasňuje Ja-
roslav Michna z odboru výstavby 
Městského úřadu Hlučín. V roce 
2005 se náměstí rekonstruovalo, 
opravily se nejprve vodovody a ka-
nalizace, veřejné osvětlení, zpevně-
né plochy i lavičky. Provedly se i 
sadové úpravy. „Cílem rekonstruk-
ce bylo pozvednout společenský 
význam a reprezentativní charakter 

náměstí,“ doplňuje Soňa Prášková.
Rekonstrukcí se podařilo vytvořit 

bezbariérový prostor pro volný po-
hyb pěších, který je vymezen pouze 
střídáním štípaných žulových kos-
tek, štípané žulové mozaiky a řeza-
ných desek podélného formátu. 

„Do kresby dlažby jsou zakompo-
novány stopy minulosti, například 
půdorys zaniklé kaple sv. Jana Ne-
pomuckého, vyznačený pomocí pů-
vodních kamenů ze základů kaple. 
Směr původní cesty je jako sym-
bol pohybu vyznačen posunem čle-
nících pásků a průběžných spár v 
dlažbě náměstí. Cesta, která úhlo-
příčně procházela náměstím, se ta-
ké shoduje s hlavním pěším tahem. 
Využity jsou pouze ušlechtilé pří-
rodní materiály, tedy kámen, dřevo, 

Hlučínské náměstí ve finále, pomozme mu!

Hlučínské náměstí i vybízí ke klidnému posezení.                                                                                                                                                                                     foto: archiv města  

„z jednOHO 
prOHlížeče 
Můžete HlasOvat 
dOkOnCe 
OpakOvaně, v 
rOzMezí 24 HOdin.

ocel,“ dodává Jaroslav Michna.
Citlivými zásahy do podoby ce-

lého města se podařilo zachovat 
význam hlučínského náměstí jako 
centra společenského života. V kli-
dové střední ploše se pořádají růz-
né kulturní a jiné příležitostné ak-
ce jako farmářské trhy, majálesové 
průvody, krmáše, hudební a taneč-
ní festivaly. Při rekonstrukci se vy-
kácely přestárlé tisy z obvodu ná-
městí. Tím se otevřely pohledy na 
opravené domy. Současná výsad-
ba vychází z tradičního uspořádá-
ní zeleně na náměstí. Skupina čtyř 
kaštanů růžovokvětých zve k pose-
zení ve stínu. Uprostřed je doplně-
na kašnou, která stojí na místě pů-
vodní vodní nádrže. 

„Působivost čisté, obdélníkové 
dispozice Mírového náměstí neru-
ší přílišný akcent na přítomnost ze-
leně. Té je dopřán prostor v centru 
prostranství v podobě čtyř vzrost-
lých kaštanů doplněných o kašnu. 
Hlavní roli hraje ale otevřený, dý-
chající prostor a ničím nerušený 
pohled na zrekonstruované domy,“ 
napsali porotci ve svém hodnocení.

Ivana Gračková
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MÍSTO KYTIČKYn
Přivítali jsme:
Sofie Nesrstová *2015
Bibiana Vilišová *2015

Jubilanti:
Šárka Kreibichová *1930
Hedvika Biskupová *1930
Miroslav Drozda *1933
Marta Návratová *1934
Anna Reiská *1934
František Janda *1934
Lucie Matýsková *1935
Anežka Gajdová *1935

ŘÁDKOVÁ INZERCEn
n Prodej bytu 3+1 v os. vl. na Ko-

menského ul. po celkové rekon-
strukci 2013. Možno koupit i se 
zařízením. Cena dohodou. Kon-
takt 737 872 865, 736 637 658. 
RK nevolat. 

n Prodám dětské kolo do 135 cm 
výšky dítěte, původní cena 6500 
Kč, nová cena 1800 Kč, málo je-
té. Hliníkový rám. Tel: 602 150 
874.

Děkujeme vedení a pečova-
telkám Charity Hlučín a také  
MUDr. Kazdové a sestřičkám za 
láskyplnou, vstřícnou a odbornou 
péči, kterou věnovali naší mamin-
ce Věře Váně. Děkují dcery a syn.

PODĚKOVÁNÍn

Psí výkaly v ulicích vnímají obča-
né Hlučína jako obtěžující. Tak to 
alespoň zaznělo v závěru března na 
veřejném fóru.

Ve městě je více než 1600 psů. 
Mnoho z nich žije v domcích se za-
hradami, ale další se musí venčit v 
ulicích. A právě tam se někdy proje-
vuje nepochopitelná bezohlednost 
mnoha pejskařů ke svému okolí a 
životnímu prostředí. „Nerozumím 
tomu, proč majitelé psů necháva-
jí své miláčky, aby občůrávali čer-
stvě zasazené ještě slabé stromky, 
kterým to nepochybně škodí,“ zlo-
bila se návštěvnice parku v Darko-

vičkách. Mnozí majitelé po svých 
psech bohužel neuklízí ani exkre-
menty. A to přesto, že za znečištění 
veřejného prostranství může město 
majiteli psa uložit v rámci přestup-
kového řízení pokutu až do výše 20 
tisíc korun. „V praxi strážníci nej-
častěji ukládají pokutu tak do 300 
korun,“ uvedl velitel městské poli-
cie Luděk Olšovský. „Ovšem ukli-
dit po svém psovi by jejich páníčci 
neměli kvůli hrozbě finanční sank-
ce, ale prostě proto, že je to sluš-
nost,“ doplnila vedoucí odboru ži-
votního prostředí hlučínské radnice 
Soňa Prášková.                         (iga)

Uklidit po psovi je slušnost

Děti, které na příměstském táboře 
na Rovninách okouzlil barevný mi-
nivolejbal, mohou navázat na letní 
aktivity v Ostraváčku.

Pravidelný kroužek barevného 
minivolejbalu bude v tomto škol-
ním roce opět probíhat na Základní 
škole Rovniny. Příměstský tábor s 
barevným minivolejbalem a spous-
tou dalších sportovních aktivit se 
konal v areálu hlučínské Základ-
ní školy Rovniny o předposledním 
prázdninovém týdnu. Letos se na 
něm sešli samí malí piráti. Pořádal 
ho Školní sportovní klub Ostrava.

„Zpestřením letošního příměst-

ského tábora byly ukázky volejba-
lových tréninků starších dětí a ju-
niorů. Mimořádným zážitkem pak 
pro děti jistě byla návštěva býva-
lého volejbalového reprezentan-
ta a úspěšného olympionika Pře-
mysla Kubaly, kterého mohli malí 
sportovci pozorovat přímo v akci 
jak na palubovce, tak na beachvo-
lejbalových kurtech“ prozradi-
la organizační pracovnice Školní-
ho sportovního klubu Ostrava Alice 
Zemanová. Za celý týden se v krás-
ném školním areálu vystřídalo té-
měř osmdesát mladých volejbalis-
tů.                                            (red)

V barevném minivolejbale
mohou pokračovat

Vysoká pohoří, blankytná jeze-
ra, toulavé bizony, ale i Royal Ty-
rrel Muzeum of Paleontology a ta-
ké místní shopping centra viděla 
Edeltrauda Svobodová na své cestě 
Kanadou. O své zážitky se chce po-
dělit s dalšími milovníky cestování, 
proto pro ně připravila přednášku s 
promítáním fotografií. Uskuteční se 
v hlučínském muzeu v úterý 13. říj-
na od 17 hodin.  

„Do Kanady jsem se dostala na 
pozvání vnuka mého muže, který 

už několik let žije v předměstí Cal-
gary v milém prostředí příjemných 
vilek, kolem kterých nejsou plo-
ty, jen předzahrádky se vzrostlými 
jehličnany, na které občas zabloudí 
veverky i zajíci. Ze silnice je krás-
ně vidět zimní středisko někdejších 
olympijských her. Vnuk pracuje v 
kanceláři ve třicátém patře výškové 
budovy u firmy, která těží ropu. Ně-
kolik dní nám ukazoval krásy té ob-
divuhodné země,“ prozradila Edel-
trauda Svobodová.                     (red)

Edeltruda Svobodová 
zve na toulky Kanadou





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 konečnýfa

zahradnictví Michňa

u Stadionu 4, hlučín (směr silo)
po – pá: 8.30 – 17.00 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 řez živých plotů
prodej: okrasných dřevin, ovocných stromů a keřů,

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

radniČní Sklípek hluČín
váS zve na zvĚŘinovÉ hody

ve dnech 16 -18.10.2015
SpecialiTy z kanČího, danČího,SrnČího a jeleního MaSa

nekuŘácká reSTaurace, denní i víkendovÉ Menu,
MožnoST poŘádání akcí, rodinných oSlav, 

fireMních veČírku, caTeringu, wifi
ToMáš knybel

MírovÉ náMĚSTí 23/24,hluČín
 Tel: 604 329 933
Tel: 722 583 423

www.reSTaurace-hlucin.cz
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TAXI HLUČÍN
TAXI & DRINK SERVIS
MOŽNOST PŘISTAVENÍ
VOZIDLA PRO 8 OSOB

800 888 838
602 855 888




