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Ekologická příloha
Na Hlučínsku kvetou
orchideje ve volné přírodě

Základní  škola v Darkovičkách získa-
la dotaci 863 tisíc korun v rámci Operač-
ního programu vzdělávání pro konku-
renceschopnost na projekt, který umožní 
žákům poznávání přírody v přirozeném 
prostředí okolí školy. Projekt je hrazen z 
evropského sociální fondu a je spolufinan-
cován ze státního rozpočtu.

Všechny žáky prvního stupně čekala po návratu 
z prázdnin na školní zahradě netradiční venkov-
ní učebna, ve které mohou přírodu systematicky 
pozorovat a dokonce provádět pokusy. A tak bu-
dou moci malí školáci zkoumat pod mikroskopem 
vzorky květin, hmyzu nebo se speciální soupra-
vou bádat nad složením vody. V plánu mají také 
založení bylinkové zahrady a výrobu informač-
ních cedulí ke stromům na zahradě školy.

Škola pro děti nakoupila knihy o přírodě, mikro-
skopy, dalekohledy a spoustu dalších nezbytností 
pro malé badatele. „Jednotlivá témata, která bude-
me s dětmi probírat, se inspirovala významnými 
dny pro životní prostředí: Ochrana živočichů, Den 
stromů, Ukliďme svět, Den země a Otevírání stu-
dánek“, říká Miroslava Foltýnková, učitelka ško-
ly, která spolu se svou kolegyní Evou Fichnovou 
stála u zrodu projektu. A tak se děti mohou těšit 

Příroda jako
velká učebna

mimo jiné na návštěvu ZOO a planetária.
Aby učitelé mohli být dětem dobrými průvodci, 

budou i oni proškoleni v oblasti environmentální 

výchovy. Celý projekt bude završen v závěru škol-
ního roku týdenním pobytem dětí ve škole v příro-
dě, kde děti čeká program ekologického sdružení. 

Zemské analogové TV vysílání z vysíla-
čů velkého výkonu Ostrava - Hošťálko-
vice, Frýdek Místek - Lysá Hora a Nový 
Jičín - Veselský kopec bude 30. listopadu 
2011 ukončeno.

Na většině územní  oblasti Ostrava tak nebude 
od listopadu možné „přes anténu“   přijímat ana-
logově žádný televizní program.

Na blížící se termín vypnutí analogových vy-
sílačů budou diváci, kteří signál příslušných vy-
sílačů přijímají, upozorněni zobrazením pikto-
gramu se čtyřmi čtverečky, informační lištou 
a  spoty. Pro další příjem televizního signálu je 
třeba se rozhodnout, zda zůstat i nadále u zem-
ského televizního vysílání (tj. přes anténu) nebo 
využít satelitní, kabelovou nebo internetovou 
(IPTV) televizi.

Při volbě zemského televizního vysílání je tře-
ba zakoupit buď set-top-box (převaděč signálu) 
a zapojit jej mezi anténu a televizor, nebo nový 
televizor s vestavěným digitálním tunerem. 

Těch, kdo nyní přijímají televizi přes kabel, sa-
telit nebo internet, se ukončení zemského analo-
gového vysílání nijak netýká a televize jim i bez 
úprav bude fungovat standardně i po datu vy-
pnutí analogového vysílání. 

Digitální televizní vysílání bylo u nás už zahá-
jeno a nic tedy občanům nebrání vyřešit přechod 
a případné komplikace s ním spojené nyní a vy-
hnout se tak časovému tlaku. Ti, kteří dnes přijí-
mají analogový televizní signál šířený z pozem-
ních vysílačů a na příjem digitálního vysílání se 
včas nepřipraví, přijdou po vypnutí analogového 
signálu o možnost sledovat televizi.

Analogové TV vysílání končí:
Nenechte vše na poslední  chvíli 

Čtěte na straně 4

Týden knihoven 
Amnestie v knihovně,
výstavy a přednášky zdarma

Další jednání zastupitelstva proběhne
15.11.2011 od 16 hodin v KD Hlučín.

Více info ve vývěsních
skříňkách a webu www.hlucin.cz

Setkání  klubů seniorů Hlučínska proběh-
ne v úterý 11. října 2011 od 15:00 hod. v 
Kulturním domě v Hlučíně. 

Akci pořádá město v rámci komunitního pláno-
vání a ve spolupráci s Kulturním centrem Hlučín 
již pošesté. Setkání „Kluby klubům“ jsou pořádá-
ny pravidelně na počátku října u příležitosti Dne 
seniorů. Jde o setkání  klubů seniorů z Hlučínska, 
na kterém se mohou senioři pobavit, potkat se s 
přáteli z okolních vesnic, zavzpomínat na společ-
né známé a navázat nová přátelství. Setkání zpes-
tří kluby písničkami, scénkami nebo tanečním vy-
stoupením. Po skončení zahraje k tanci i poslechu 
reprodukovaná hudba. Na každého účastníka čeká 
za vstupné v hodnotě 20 Kč káva a koláč. 

Kluby klubům 



První část projektu byla dokončena v mě-
síci květnu, kdy byly po šatních skříňkách 
ještě nainstalovány 3 interaktivní tabule 
do kmenových tříd.  

Druhá část projektu modernizace výukových 
učeben probíhala během letních prázdnin. Posled-
ní týden školního roku jsme připravili k přestavbě 
dvě učebny cizích jazyků a dvě učebny výpočet-
ní techniky. 

Nejdříve se vydrážkovaly v podlahách  a  ve 
zdech přívody pro kabeláž, pokladla se nová pod-
lahová krytina, byly vymalovány třídy. Během 
této rekonstrukce byla rovněž provedena výmě-
na oken. 

Do čistých prostor pak byl ustaven nový náby-
tek a nakonec zapojena  výpočetní a auodiovizu-

ální technika. Současně probíhalo zasíťování ško-
ly . Internet byl přiveden do 4 nových učeben a 
do kabinetů.

Od 1. září jsme  tak  díky projektu  získali dvě 
nové učebny cizích jazyků s audiovizuální techni-
kou a dvě počítačové učebny pro výuku informa-
tiky. Na začátku nového školního roku se vyučují-
cí seznamují s novou technikou, aby ji co nejdříve 
mohli plně využívat ve výuce. Celkové náklady 
na modernizaci  učeben a výukových prostor ZŠ 
Hlučín Hornická jsou naplánovány v rámci pro-
jektu uskutečněného přes Regionální operační 
program  Moravskoslezského kraje ve výši 3 217 
320,00Kč.  85%  všech nákladů je hrazeno z fondů 
Evropské unie, 7,5% z rozpočtu Hlučína a 7,5%  
ze státního rozpočtu.

Modernizace učeben na ZŠ Hlučín HornickáDobrá zpráva: Práce 
na Rovninách vrcholí

Třetí ročník celostátního projektu, který 
je zaměřen na podporu českého odborné-
ho školství, propagaci řemeslných oborů 
vzdělání a zlepšení celospolečenského po-
vědomí o jejich možnostech a potenciálu, 
se uskutečnil 15. září v Olomouci. 

Podobně jako v ročnících předešlých, se i v tom-
to ročníku mohli žáci středních škol a učilišť tě-
šit na soutěže ve čtyřech oborech, kde se utkali 
o zajímavé finanční odměny a trofeje MACHŘI 
ROKU 2011. Ve třetím ročníku byla vyhlášena 
soutěžní klání v oborech: truhlář, instalatér, malíř-
natěrač a obkladač.  

Letošního ročníku se celkově zúčastnilo na 60 
středních škol z celé republiky, což je důkazem, že 
o takovýto projekt je velký zájem.  Komise sesta-
vená z řad odborníků na daný obor zadala soutěží-
cím úkol, který měl prověřit jejich zručnost, pre-
ciznost, rychlost i schopnost spolupráce a vlastní 
tvořivosti.

Zástupci Moravskoslezského kraje získali dvě 
první místa. Úspěšní byli také žáci Odborného 
učiliště a Praktické školy v Hlučíně, kterou re-
prezentovali Michal Jankovič a Stanislav Strihan, 
žáci III. ročníku učebního oboru malíř-natěrač. 

Machři roku 2011 se učí v Hlučíně

Umístili se na prvním místě a získali trofej Ma-
chři roku 2011 spojenou s finanční odměnou. Za 
vzornou reprezentaci města i školy jim patří dík.

Úspěch žáků z hlučínského učiliště není ojedi-
nělý, neboť v každé soutěži, které se zúčastnili, se 

umístili na čelních místech.  Z posledních ročníků 
celostátních soutěží, kterých se žáci Odborného 
učiliště z Hlučína zúčastnili, obsadili čtyři první, 
pět druhých, dvě čtvrtá a čtyři pátá místa.  

Karel Balarin, OU a PrŠ Hlučín

Vážení občané,

zastupitelstvo města schválilo na svém zase-
dání dne 15. září záměr převzít od kraje Do-

mov U jezera do majetku města. Záměr proto, 
že konečné rozhodnutí učiníme do roku 2014. 
Do té doby kraj zařízení zrekonstruuje na vyšší 
kapacitu, provede stavební úpravy a připraví k 
předání městu. Moravskoslezský kraj nám nabídl 
toto zařízení v souvislosti se změnami, kdy kraj 
bude v budoucnu podporovat zejména služby pro 
zdravotně postižené občany. Péči o své seniory 
by měla zajišťovat obec. Naše případné odmítnutí 
převzít si domov pro seniory by znamenalo, že si 
ho kraj přizpůsobí vlastní potřebě a my budeme 
řešit problém, jak v budoucnu pomoci našim se-
niorům. Stavba podobného zařízení by totiž stála 
více, než umožňuje rozpočet města. Rozhodnutí o 
převzetí či nepřevzetí není jednoduché, protože 

provoz domova je dotován státem i zřizovatelem. 
Je možné, že kapacita domova umožní umístit zde 
i seniory z jiných obcí a to za předpokladu finanč-
ního příspěvku příslušné obce. Zastupitelstvo 
města bude mít určité možnosti jak dofinancování 
provozu zajistit. Převzetím domova můžeme v bu-
doucnu zajistit kvalitní sociální služby pro naše 
občany.

Tolik o budoucnosti a teď vám přeji bezproblé-
mový přechod na podzimní období.

starosta
Pavol Kubuš

Pro ty, kteří netrpělivě čekají na dokonče-
ní výměny kanalizace na Rovninách je jistě 
dobrou zprávou, že práce se chýlí ke konci. 
Nová kanalizace, včetně odboček z hlavního 
řádu je na svém místě a celý výkop je již vy-
plněn zásypovým materiálem.

Práce se zásypem výkopů je nutno provádět dle 
schváleného technologického postupu, protože 
materiál se musí po jednotlivých vrstvách zhutnit. 
To zabrání v budoucnu tomu, aby se vozovka na 
místech vyměněného potrubí propadala. Práce bu-
dou v první etapě ukončeny položením asfaltové-
ho koberce v prostoru výkopu. Ten však není de-
finitivní. Okraje, nyní realizovaných úprav, budou 
odfrézovány spolu s 5 cm asfaltobetonu a polo-
žena nová vrstva asfaltobetonu. Konečná úprava  
komunikace bude provedena v termínu, který je 
projednáván VaK Hlučín se Státním fondem život-
ního prostředí. Je požadován rok 2012. Jak SFŽP 
rozhodne nelze předjímat. Teprve potom bude pro-
vedena definitivní úprava povrchu komunikace.

VaK Hlučín, s.r.o.
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Rada města:
n přidělit veřejnou zakázku „Centrální pojištění 

majetku, odpovědnosti a vozidel města Hlu-
čína včetně příspěvkových organizací“ České 
podnikatelské pojišťovně, a.s.

n rozhodla o realizaci třetího studijního cyklu 

Univerzity třetího  věku ve městě Hlučíně s 
tím, že příspěvek města na úhradu školného 
bude činit 500,- Kč/semestr na jednoho stu-
denta s trvalým bydlištěm ve městě Hlučíně a 
v jeho městských částech. Město Hlučín bude 
hradit pronájem učeben.

Výtah z usnesení  24. a 25. schůze Rady města Hlučína

Výtah z usnesení  9. zasedání Zastupitelstva města
Zastupitelstvo města:
n projednalo možnost převodu zřizovatelských 

funkcí Domova U jezera, příspěvková orga-
nizace, z Moravskoslezského kraje na Město 
Hlučín a rozhodlo o záměru převzít zřizova-
telské funkce městem, a to od roku 2014.

n projednalo formulované TOP problémy vze-
šlé z veřejného projednání ze dne 22. 3. 2011 
a ověřené anketou, vzalo je na vědomí,  sta-

novilo garanty za jednotlivé problémy dle ná-
vrhu a uložilo jejich řešení.

n odvolalo na vlastní žádost paní Blanku Má-
jovou z funkce členky Osadního výboru síd-
liště OKD a zároveň zvolilo novým členem 
Osadního výboru sídliště OKD  pana Vladi-
míra Neckáře na funkční období Zastupitel-
stva města Hlučína zvoleného pro volební 
období 2010 – 2014.

Regenerace panelového sídliště OKD Východ – II. etapa
V roce 2009 proběhla I. etapa výsadba 
nové zeleně ve východní části sídliště a v 
současné době finišují práce na dokončení 
projektové dokumentace II. etapy.

Ta zahrnuje vybudování parkovacích míst a sou-
visejících přístupových komunikací tedy vozovek 
a chodníků. Jedná se o parkovací stání podél ul. 
Hornické v celé její délce, u bytových domů č. p. 
19, 21, 23, 25, 27 a 29 na téže ulici, a v jednosměr-
né ulici souběžné s ulicí ČSA. V rámci projektu 
dojde k vybudování vsakovacích systémů a veřej-
ného osvětlení.

Do projektu musela být zapracována celá řada 
připomínek a v této chvíli je zpracována jeho fi-
nální varianta pro územní rozhodnutí. Město jako 
investor žádá o zahájení územního řízení a pokud 

nenastanou komplikace, měly by být veškeré for-
mální náležitosti hotové do konce roku. V jeho 
závěru se očekává vyhlášení výzvy v rámci Pro-
gramu regenerace panelových sídlišť, do kterého 
bychom rádi projekt přihlásili a získali na něj do-
taci z Ministerstva pro místní rozvoj. Součástí žá-
dosti bude i další etapa plánované obměny zeleně.

O tom, zda město dotací získá, se dozvíme zhru-
ba v květnu příštího roku. Pokud budeme úspěšní, 
pak by zahájení prací na II. etapě nemělo stát už 
nic v cestě.

Nových stromů  na ulici Severní se sídliště dočká 
už letos na podzim. Město získalo dotaci od spo-
lečnosti ČEZ, která je určena na výsadbu nové ze-
leně ve výši 120 000 Kč. Za tyto peníze budou vy-
měněny přestárlé jeřabiny za 30 nových stromů.

Na Malánkách se nespí a obnovují se již 
zapomenuté tradice.

Dne 23. čevence se obyvatelé Malánek a okolí 
sešli a pobavili na louce pana Červenky u příleži-
tosti 190. let od první zmínky a 90. let od založení 
osady, na akci Slavnosti Malánek.V tomto krás-
ném slunečném dnu bylo pro všechny nachystáno 
bohaté občerstvení jako grilované cigáro, klobásy 
a také bramboráky. Pro ty, co rádi něco sladkého, 
bylo také napečeno plno buchet, koláčů a zákus-
ků, které napekly naše obyvatelky jako sponzor-
ský dar na oslavy. Pro děti byly připraveny hry 
a skákací hrad a dospělí popíjeli pivečko, víneč-
ko a poslouchali vystoupení dechové hudby pana 
Weisse. Poté si všichni zazpívali známé písně s 
cimbálovou muzikou. Pro mladší byl nachystaný 
večerní karneval. Všichni také mohli zhlédnout 
výstavu o Malánkách. Na programu bylo také 
představení znaku a vlajky ulice Malánky a obča-
né byli seznámeni s Občanským sdružením Ma-
lánky. Celé oslavy byly završeny velkým a krás-
ným ohňostrojem a ohnivou show.

Tato akce byla financována ze sponzorských 
darů občanů Malánek bez finanční účasti Měst-
ského úřadu. Městský úřad poskytl pouze propa-
gační materiál pro děti jako odměny v soutěži.

Touto cestou bych chtěl poděkovat všem spon-
zorům, ženám, které upekly dobroty, a hlavně 
všem organizátorům oslav.

Pavel Cyrus
předseda Občanského sdružení Malánky

Obyvatelé Malánek 
mají svůj znak a vlajku
U příležitosti letošních oslav jsme dostali 
od našeho sponzora krásny znak a vlajku.

Popis znaku Malánek: Levá strana patří slezské 
orlici, podle toho že se nacházíme na slezském 
území. Na pravé straně černý kříž a červené ja-
blko znázorňuje krveprolití na Malánkách za dob 
Švédské války. Stromek se zelenými lístky zná-
zorňuje pohled na Malánky z ptačí perspektivy a 
zeleň kolem Malánek. Slezská orlice na žlutém a 
kříž na zeleném podkladu znázorňují barvy měs-
ta Hlučín.

Ohlédnutí za akcí 
Slavnosti Malánek

Z důvodu údržby a zkvalitnění dodávek 
pitné vody proběhne v Hlučíně, Darko-
vičkách a Bobrovníkách celoplošné odka-
lování vodovodní sítě dle níže uvedeného 
harmonogramu: 

17. 10. Bobrovníky, Malánky, Vrablovec, část uli-
ce Rovniny od č.o. 101 – 132

18. 10. Darkovičky
19. 10. Hlučín ulice – Markvartovická, Rovniny, 

U Vodárny, Na Závodí, Boční, Mánesova, 
Lelkova, Slovanská

20. 10. Hlučín ulice – Seifertova, 28. října, Du-
kelská, Družební, Mládežnická,  Okra-
jová, Kosmonautů, Svornosti, Dělnická, 
Okružní

21. 10. Hlučín ulice – Na Včelínku, Ostravská, 
Zahradní, Komenského, Tyršova, U Stadi-
onu, E. Beneše, Školní, Hluboká, Cihelní

24. 10. Hlučín ulice – Mírové náměstí, Opavská, 
Zámecká, Bochenkova, U Bašty, G. Svo-
body, Pode Zdí, Na Valech, Hrnčířská, 
Úzká, Farní

25. 10. Hlučín ulice – Promenádní, Na Kr.Vyhlíd-
ce, Dlouhoveská, Růžová, Čapkova, Dvo-
řákova, Moravská, Zátiší, Ke Kořeni

26. 10. Hlučín ulice – Celní, Vinohradská, Jasén-
ky, Písečná, Záhumenní, Horní, Vančuro-
va, M. Majerové, I. Olbrachta, P. Jilemnic-
kého

27. 10. Hlučín ulice – ČSA, B. Němcové, P. Bez-
ruče, Pekařská, Jarní, Severní, 1. Máje, 
Květná, J. Nerudy, Hornická, Příční, 
P.Strádala, Krátká, Jaselská 

Upozorňujeme občany na možnost sníženého 
tlaku, případně vzniku železitého zákalu vody ve 
vodovodní síti. Hygienické parametry budou do-
drženy. Věnujte prosím v tomto období také vět-
ší pozornost provozu zařizovacích předmětů a vy-
bavení domácnosti napojených na rozvody vody, 
jako vodovodní armatury – baterie, pračky, myč-
ky nádobí, WC. Případné vzniklé potíže hlaste v 
pracovní době na tel. čísle 59 50 42 369, případně 
na hotovostním čísle 59 50 43 333.

V případě nepředvídatelných skutečností (nepří-
znivé počasí, porucha na vodovodním, kanalizač-
ním řádu,..) může dojít k menší korekci harmono-
gramu. Děkujeme za pochopení. 

Ing. Josef Tomíček
ředitel VaK Hlučín, s.r.o.

VaK Hlučín, s.r.o. upozorňuje občany 
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Ve čtvrtek 15. září pořádalo město Hlučín 
v rámci Komunitního plánování zájezd 
pro seniory.  

Ráno jsme se 40 seniory autobusem vyjeli na 
Bruntálsko. Krátkou přestávku jsme si udělali u 
přírodní památky Lávový proud na Mezině, kde 
jsou k vidění „čedičové varhany“. Po prohlídce 
vodní nádrže Slezská Harta se všichni občerstvili 
v restauraci v Leskovci.  

Poté jsme pokračovali do města Bruntál, kde byl 
oběd a po kávě a zákusku všichni účastníci zájez-

du absolvovali prohlídku zámku. Součástí expozi-
ce byla i výstava Řemeslo má zlaté dno. Odpoled-
ní program byl doplněn o prohlídku lázeňského 
městečka Karlova Studánka.  

Počasí nám přálo a výlet se vydařil.  Všichni se 
už těší na další.

Poděkování patří  panu Mgr. Arnoldovi Dudko-
vi, který celý program připravil a zájezdem nás 
provázel.

Marcela Buryová
koordinátorka komunitního plánování

V budově technických služeb vedle hlu-
čínského autobusového nádraží provo-
zuje organizace Elim Opava o.s. sociální 
službu s názvem Nízkoprahový klub pro 
děti a mládež „Na Hraně“. Náš klub byl 
otevřen v březnu roku 2010 na zakázku 
města Hlučína. Důvodem bylo, že bez-
prizorní mládež tráví všechen svůj vol-
ný čas pouze na ulicích města Hlučína, 
především pak na autobusovém nádraží 
a zahálčivými činnostmi.

Naše nízkoprahové zařízení je jediným místem 
v našem městě, kde nachází své zázemí mládež 
ve věku 13–20 let.

Mají zde k dispozici prostředky pro mnoho ak-
tivit jako například pingpongový stůl, posilovací 
stroj, fotbálek, počítače s připojením na internet, 

spoustu stolních her a také multimediální hry. Z 
pravidelně organizovaných činností je možno 
zmínit filmový klub, výtvarné aktivity, sportov-
ní zápasy v Hlučíně i Opavě, turnaje ve fotbálku 
a pingpongu.

Jedním z našich hlavních cílů je pomoci mlá-
deži překonat jejich nelehké období dospívá-
ní a poskytnou jim radu a pomoc. Nízkopraho-
vý klub je také bezpečným prostorem, kde děti 
a mládež nemají přístup k různým návykovým 
látkám jako je alkohol, cigarety či lehké drogy.

Od března 2010 do prosince 2010 projevilo o 
službu zájem 149 uživatelů, z nichž se asi 60 zá-
jemců stalo pravidelnými uživateli klubu. V sou-
časné době navštěvuje klub kolem 20ti uživatelů 
denně, kteří využívají jeho služby.

Pracovníci nízkoprahového
klubu „Na Hraně“ Hlučín

Nízkoprahový klub „Na Hraně“ Hlučín 
Padesáté výročí otevření této sociální in-
stituce si v říjnu připomíná Fontána, pří-
spěvková organizace, jejímž zřizovatelem 
je od 1. 1. 2004 Moravskoslezský kraj.

Základ hlučínského domova pro osoby se zdra-
votním postižením tvoří dvě prostorné vícepod-
lažní budovy. Tyto objekty, které byly předány 
sociálním službám 4.10.1961, prošly od června 
2008 do července 2009 rozsáhlou rekonstrukcí. 
Vedle vnitřní přestavby stávající žluté a růžové 
budovy, staré 120 a 100 let, byl postaven ještě dal-
ší objekt - zelený domov. Své trvalé zázemí na-
šly v domově v současné době 104 osoby s men-
tálním nebo kombinovaným postižením. Mnohé 
jeho obyvatelky zde prožily více než čtyři desítky 
let. Zařízení se v srpnu 2007 stalo koedukovaným.

Rekonstrukce umožnila hlučínským uživatelům 
rezidenčních sociálních služeb ubytování v jedno 
a dvoulůžkových pokojích v domově komunitní-
ho typu. To znamená, že komunitu  tvoří v prů-
měru 6 – 8 lidí a mají k dispozici vedle pokojů a 
sociálního zařízení také obývací pokoj s vybave-
ným kuchyňským koutem. Komunitu tak můžeme 
přirovnat k běžné domácnosti. Také pracovníci na 
komunitách jsou stálí, uživatelům poskytují trva-
lou podporu. 

Komunit je v zařízení patnáct. Od roku 2006 
poskytuje zařízení také sociální službu chráněné 
bydlení, které bylo zřízeno po rekonstrukci za-
hradní vilky. Vznikl tak byt 2 + 1, ve kterém žijí 
4 uživatelky.

S proměnou původního ústavu sociální péče pro 
mládež v moderní rezidenční sociální instituci se 
mohou zájemci seznámit na Dni otevřených dve-
ří 12. října 2011 od 10.00 do 16.00 hod. Domov 
a jeho obyvatelé si významné výročí připome-
nou 25. října na přátelském setkání zástupců kra-
je, města, rodičů a přátel v hlučínském kulturním 
domě.

(lin)

Fontána padesátiletá  

Zájezd pro seniory na Bruntálsko Pozvánka na Týden knihoven 
V Týdnu knihoven, který letos připadá 
na období 3. - 7. října, připravují české 
knihovny pro veřejnost nejrůznější akce 
na podporu čtenářství a informační gra-
motnosti. 

I hlučínská knihovna pro vás připravila spoustu 
akcí a čtenářských výhod. Noví čtenáři se mohou 
přihlásit do knihovny na rok zdarma. Nedochvil-
ným čtenářům, kteří přijdou vrátit výpůjčky, bu-
dou prominuty poplatky z prodlení. Připravujeme 
exkurze, kdy zodpovíme otázky týkající se chodu 
knihovny. V pátek si budete moci zkusit sami za-
balit knihu do knihovnické fólie. Srdečně zveme 
také na přednášku Dagmar Kravčíkové - Grafo-
logie aneb tajemství výkladu písma. Přednáška je 
zaměřena na základy grafologie a pootevírá dvíř-
ka tajemství naší osobnosti v závislosti na ruko-
pise. Přednáška se bude konat v Zámeckém tele-
vizním klubu (bývalá čajovna) v úterý 4. října od 
17 hodin. Vstup je zdarma. Během celého týdne 
můžete v knihovně zhlédnout výstavku tradičních 
i neobvyklých záložek, které postupně nacházíme 
ve vrácených knihách.                  Lucie Kostková

vedoucí MěK Hlučín

Dožínky v Darkovičkách
Bývalou tradici dožínek  se v obci podaři-
lo v minulém roce obnovit po skoro půl-
století. Zájem o dožínky byl tak velký, že 
se organizátoři rozhodli uspořádat další 
ročník slavností i letos.

Vlastní oslavě předcházela mše svatá a odpoled-
ne vyšel krojovaný průvod směrem ke sportov-
nímu areálu fotbalového klubu, kde se slavnost 
konala. Po slavnostním zahájení  na všechny če-
kala spousta zábavy. S programem vystoupily děti 
ze základní školy a pro děti byly také připraveny 
soutěže v netradičních disciplínách, jako je sbírá-
ní kukuřice do koleček nebo skákání v pytlích. Po-
žární  zásah na maketě domu předvedli místní ha-
siči a diváky pobavila i hudební skupina Mona.

Nescházelo ani kolo štěstí a bohatá tombola. Z 
té si výherci odnesli i sele nebo daňka. Pro všech-
ny návštěvníky byla připravená zabijačka a také 
spousta sladkých dobrot. Hezké počasí podtrh-

lo výbornou atmosféru celých dožínek a přestože 
ještě nebyla celá úroda pod střechou, tak nikdo ne-
pochyboval o tom, že se letos sklizeň včas stihne.
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Z vyprávění své babičky vím, že v roce 
1911 (před 100 lety) byla započata stavba 
železniční tratě Hlučín – Kravaře.

Za obrovské slávy, v přítomnosti nejen místních 
občanů, byla do užívání předána dne 28.10.1913. 
Město získalo spojení nejen s Opavou, ale i Rati-
boří, Berlínem a Vídní.

Nová železniční stanice byla záměrně postave-
na mimo město. Nádražím procházelo šest kolejí, 
dále byly postaveny dvě výtopny pro lokomotivy 
včetně čistících jam.

V sousedství nádražní budovy bylo postaveno 
skladiště pro přepravované zboží (potraviny, prů-
myslové zboží a materiál pro řemeslníky), dále 
nájezd, můstková váha, studně, větrák a vodojem.

Železniční přeprava nahradila přepravu koňský-
mi povozy.

Pamětníci mi vyprávěli, že vlak byl užíván ze-
jména k cestám do Opavy a Ratiboře (kam vel-
mi často cestovaly ženy „parádnice“ za nákupem 
hedvábných látek).

Takový byl prvopočátek hlučínského železniční-
ho nádraží. 

Anna Heczková
bývalá archivářka

Železniční nádraží Hlučín

Oblast A - Město Hlučín od ulice Opavská a Ostrav-
ská směrem na Darkovičky
Oblast B - Město Hlučín od ulice Opavská a Ostrav-
ská směrem na Bobrovníky
Oblast C - městské části Darkovičky a Bobrovníky

HARMONOGRAM SBĚRU
A SVOZU VYTŘÍDĚNÝCH PLASTŮ 

Z DOMÁCNOSTÍ  HLUČÍN,
DARKOVIČKY, BOBROVNÍKY

IV. čtvrtletí 2011

Upozornění: Pytle s plasty je nutno vystavit 
před šestou hodinou ráno v den svozu!

Termíny svozu: 

dále svoz probíhá v intervalu 1x za 6 týdnů, 
svozový týden - sudý 

A

B

středa 5. říjen 2011 svozová oblast A
středa 19. říjen 2011 svozová oblast B
středa 2. listopad 2011 svozová oblast C
středa 16. listopad 2011 svozová oblast A
středa 30. listopad 2011 svozová oblast B 
středa 14. prosinec 2011 svozová oblast C
středa 28. prosinec 2011 svozová oblast A

Dne 27.8. se v Hlučíně uskutečnil XI. roč-
ník tradičního závodu záchranných psů 
„Memoriál Oldy Dvoroka“. Každý ročník 
je něčím nový a zajímavý, čímž posouvá 
pomyslnou laťku nároků na závodníky i 
organizátory. 

Hlavním a dlouhodobým cílem závodu je pod-
pořit přípravu a prověřit úroveň vycvičenosti zá-
chranných týmů psovod – pes pro praktické vy-
užití. 

Díky novým prvkům, které jsou do závodu po-
stupně zařazovány, zájmu a účasti závodníků, se 
tento cíl daří naplňovat. Letošní inovací závodu 
byla možnost účasti psovodů profesionálních slo-
žek IZS. 

V rámci závodu je prověřována souhra záchran-
ného týmu při dovednosti na překážkách, posluš-
nosti při základních cvicích ovladatelnosti (na 
cvičišti KK Hlučín-Rovniny) a při vyhledávání 
ztracených osob v lesním porostu (prostor bývalé 
pískovny na Rovninách). 

Akce se zúčastnilo 14 závodních týmů ze Sva-
zu záchranných brigád kynologů ČR, o.s., Kyno-
logické záchranné jednotky ČR, Městské policie 
Ostrava a Záchranného útvaru Hasičského zá-
chranného sboru Hlučín. Pozvání přijali také ko-
legové záchranáři z Polska. 

Město Hlučín bylo reprezentováno dvojicí Jana 
Stará a Fortuna Jivě-Toka, kteří se umístili na 2. 
místě.                                                    

 Jana Stará

Memoriál Oldy Dvoroka 
– závod záchranných psů

I když je letošní  rok číslo celkem neku-
laté, přesto nám připomíná jedno, pro 
nás a mnohé občany bývalé Dlouhé Vsi 
velmi kulaté a významné jubileum. Le-
tos je tomu právě 100 let, kdy byla tato 
samostatná ves připojena k městu Hlu-
čínu.

Při této příležitosti občané ulice Dlouhoves-
ké, Růžové  a Horní vyzdobili své domy a plo-
ty a přispěli pohoštěním ve stáncích ke zdárné-
mu průběhu této oslavy. Jménem organizačního 
výboru zvláště děkujeme krojovaným občanům 

za vtipné zpestření průvodu. Naše poděkování 
patří také všem hudebníkům i hercům, kteří vy-
stoupili v bohatém programu, za obveselení a 
pěkný zážitek a dále všem sponzorům za jejich 
dary i krásné ukončení slavnosti ohňostrojem. 
Zároveň děkujeme všem občanům Hlučína a 
jeho okolí za to, že se naší oslavy zúčastnili v 
tak hojném počtu a na první uliční slavnosti v 
městě Hlučíně se pěkně pobavili.

Za hlavní organizátory akce – Bernarda Ostár-
ka a Editu Ševčíkovou

Josef Hlubek 

Stoleté  výročí a vzpomínky na Uliční slavnost

Foto: Petr Hlubek
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Hledáme posily pro náš sbor do všech 
hlasových skupin - přijďte s námi zpí-
vat! Nutně  potřebujeme posílit přede-
vším mužské hlasy - tenory i basy.  

Zkoušky sboru jsou  každé úterý v malém sále 
Kulturního  domu  v Hlučíně - obvykle od 17 
do 19 hodin. V současné době zahajujeme ná-
cvik  lidových i vánočních písní pro vystoupení 
v Hlučíně a blízkém okolí.

Zpíváme pro radost sobě i druhým, přijďte 
mezi nás! 

Zveme mezi sebe také  učitele zpěvu jednotli-
vých škol v Hlučíně – potřebujeme pro sólová 
vystoupení mladé i vyzrálé školené hlasy.

Zájemci se mohou přihlásit u sbormistryně 
Mgr. Barbory Bortlové na t.č. 605 843 325 nebo 
přijít přímo na zkoušku sboru do Kulturního 
domu v Hlučíně.

Výzva Hlučínského smíšeného sboru

Ne vždy se podaří spojit poučení a zába-
vu. To se stalo na exkurzi, kterou připra-
vilo Muzeum Hlučínska a Společnost přá-
tel Muzea Hlučínska na sobotu 10. září. 

Účastníci se vydali „Po stopách mlýnů a peká-
ren na Hlučínsku“ s očekáváním. Bylo ve všech 
směrech naplněno. V pekárnách i mlýnech získa-
li odborné informace od průvodců zapálených pro 
svou práci i dané zařízení. V Benešově i Píšti do-
konce překvapili své hosty sladkým pohoštěním, 
což účastníci přirozeně přivítali. 

Ve starých mlýnech v Tworkowě, Kobeřicích i 
Cholticích dýchala historie, působila krása starého 
dřeva i práce dávných mistrů. Ve mlýně Palhanec 
fascinovala dokonalost moderní techniky. Všude 
ovšem na prvním místě udivoval člověk, který má 
svou práci rád.

Děkujeme organizátorům za dobře připravený 
program, který byl přínosem pro všechny zúčast-
něné.                                       B. P., účastník zájezdu

Vítání občánků 
V současné době připravujeme slavnostní při-
vítání pro děti narozené od  1.1.2011, které 
mají  trvalý pobyt na území města Hlučína a 
jeho částí Bobrovníků a Darkoviček.  

Máte-li zájem zúčastnit se se svým miminkem 
slavnostního obřadu vítání občánků, dostavte se  
maminky osobně na matriku MěÚ Hlučín (Po, St 
8 – 17 hod.; Út, Čt 8 – 14 hod.) a doložte, k ověře-
ní těchto skutečností, originál rodného listu dítěte 
a svůj platný občanský průkaz. O přesném datu 
konání akce budete předem, s dostatečným před-
stihem, informováni pozvánkou. Bližší  informa-
ce na telefonním čísle 595 020 224, 595 020 283.

Dne 9. 9. 2011 se uskutečnil na ZŠ dr. Mi-
roslava Tyrše v Hlučíně projektový den  - 
Den ochrany člověka za mimořádných si-
tuací. 

V tomto školním roce probíhalo projektové vy-
učování ve spolupráci se zástupci Policie České 
republiky, Městské policie v Hlučíně a Sborem 
dobrovolných hasičů a bylo určeno žákům 6. - 
9. ročníku. Nejprve byli žáci seznámeni s průbě-
hem celého dne. Žáci si vyslechli cenné rady, jak 
se zachovat v situacích ne zcela běžných, ale při-
tom v našem životě velmi důležitých, povídali si 
o bezpečném chování doma i na veřejnosti. Dal-
ším cílem bylo zopakování a prohloubení znalostí 
z protipožární ochrany, získání informací z oblasti 
požární prevence, ochrany obyvatelstva a krizo-
vého řízení. Dopoledne bylo ukončeno zajímavou 
ukázkou výcviku služebních psů.

Lenka Nováková
metodik prevence, ZŠ dr. M. Tyrše, Hlučín

Rozčilují  Vás přeplněné tělocvičny?
Štve Vás rezervace míst? 

Pak TJ Hlučín - oddíl rekreačního sportu
Vás zve na zumbu, pilates
a kondiční  cvičení k nám! 

KDY? Každou středu od 19:00 do 20:00 hod.
KDE? Malá  tělocvična ZŠ Rovniny

(vchod naproti školky) 
Přijďte mezi nás, těšíme se na Vás!

Záchranáři a policisté radili
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spolufinancováno z rozpočtu MSK

Město Hlučín, člen Národní sítě zdravých 
měst, se připojilo k dalším českým a za-
hraničním městům, která mají stanove-
nou ekologickou stopu. Vzhledem k velmi 
příznivému výsledku bude důležité tento 
parametr udržet i do budoucna. 

Ekologická stopa je vizitkou udržitelnosti města. 
Odráží, kolik obyvatelé a firmy ve městě za rok 
spotřebovali zdrojů a kolik při tom vytvořili od-
padů. Stanovuje se v tzv. globálních hektarech – 
hektarech přepočtených podle produktivity. Eko-
logická stopa Hlučína dosahuje příznivé hodnoty 
4,28 gha/obyvatele, což je druhá nejnižší hodnota 
ze 14 měst, kde byl podrobný výpočet proveden. 
Ekologickou stopu města však musíme srovnávat 
především s jeho biokapacitou (tzv. ekologickým 
zázemím), která je 0,54 gha/obyvatele. Ekologic-
ká stopa Hlučína překračuje biokapacitu města 
přibližně  8 krát.

Žádné město na světě se z principu „nevejde“ 
do své biokapacity, je závislé na širokém „ekolo-
gickém zázemí“. Ve městě dochází k soustředě-
ní obyvatelstva, průmyslu a dalších aspektů lidské 
společnosti. To má svá negativa (např. zvýšené 
znečištění ovzduší, hluku, nemocnosti), ale i po-
zitiva (např. menší spotřeba ploch než u rozptý-
lené venkovské zástavby, menší vliv na krajinu a 
na druhovou pestrost). Důležité je stanovit, jak si 
z hlediska „zeleného účetnictví“ město v součas-
né době stojí a pokusit se ovlivnit budoucí vývoj. 
Ekologickou stopu českým a moravským městům 
pomáhá stanovit Týmová iniciativa pro místní 
udržitelný rozvoj, o.s.. 

Výsledky ekologické stopy z českých měst uka-
zuje graf. Příznivý výsledek Hlučína odráží rela-
tivně nízkou hodnotu spotřeby energií ve městě, 
kde chybí těžší průmysl a jiné energeticky nároč-
né provozy. Ovlivňuje ho dále malý rozsah nové 
výstavby, šetrné  způsoby dopravy obyvatel Hlu-
čína a rostoucí podíl třídění odpadů. Roli hraje i 
nízký podíl zastavěných ploch na celkové ekolo-
gické stopě. Složení ekologické stopy z hlediska 
jednotlivých kategorií spotřeby ukazuje graf.  Slo-
žení i velikost ekologické stopy Hlučína se blí-
ží městu se zatím nejnižší ekologickou stopou 
- Semil. Naopak ekologickou stopu jiného měs-
ta z moravskoslezského kraje – Kopřivnice (5,87 
gha/obyvatele) – zvyšuje přítomnost průmyslu ve 
městě a vysoká spotřeba energie. 

Pokud jde o biokapacitu na jednoho obyvate-
le (0,54 gha), stojí Hlučín zhruba uprostřed mezi 
sledovanými městy. Znamená to, že přírodní po-
tenciál (plochy zeleně, luk, pastvin, zahrad, orné 
půdy atp.) administrativního území města je příz-
nivý. To platí v dvojnásobné míře, pokud bychom 
do výpočtu zahrnuli přírodně cenné okolí města. 

Dále je možné provést orientační porovnání s 
ekologickou stopou průměrného obyvatele Čes-
ké republiky, která podle údajů Global Footprint 
Network  činila v roce 2010 (data z toku 2007) 
5,7 gha/obyvatele. Důležitým ukazatelem je také 
biologická kapacita, dostupná na jednoho Čecha, 
která v témže roce činila 2,7 gha. Nicméně v celo-
světovém měřítku  dosahovala pouze 1,8 gha/oby-

Známe ekologickou stopu města Hlučín

vatele. Toto číslo lze považovat za globální míru 
udržitelnosti. K této metě by měla směřovat i Čes-
ká republika, respektive její města a obce.

Jak dosáhnout příznivého vývoje ekologické sto-
py a biokapacity Hlučína do budoucna?

Muselo by jít o kombinaci různých opatření, kte-
rou odpovědným politiků a dalším lidem, kteří se 
na rozvoji měst podílí (např. majitele firem) nabí-
zí modelace na stránkách www.ekostopa.cz/mes-
to. Největší díl na ekologické stopě města Hlučína 
má spotřeba a výstavba (36 %) a spotřeba ener-
gie (22 %). Účinným způsobem je proto napří-
klad snížení nové výstavy na orné půdě či trva-
lých travních porostech. Významný dopad by také 
mělo snížení spotřeby energií na území města, 
zvýšení energetické efektivity, či využívání alter-
nativních zdrojů energie. Již dnes existují přízni-
vé příklady na území města – bioplyn produkova-
ný na ČOV (v objemu necelých 60. tis. kubíků za 
rok), je obnovitelný zdroj, který přispívá k výrobě 
tepla a snižuje ekologickou stopu energie. 

Ekologickou stopu dále napomáhá snižovat se-
parace odpadů (skla, plastů, papíru či bioodpadu) 

Ekologická stopa a biokapacita města Hlučína (gha/obyv.). První sloupec „celková ekologická 
stopa“, druhý „biokapacita“.

či používání šetrných způsobů dopravy (chůze, 
kolo, veřejná doprava).

Samotná hodnota ekologické stopy Hlučína není 
tak důležitá, jako vývoj tohoto indikátoru do bu-
doucna. Podaří se cílenými opatřeními například 
v oblasti energetických úspor či rozvoje veřejné 
dopravy snížit celkový dopad města? Podaří se 
zachovat současnou míru biologické kapacity ve 
městě, nedojde k jejímu snížení například díky 
změně územního plánu ve prospěch neproduktiv-
ních ploch? Ekologická stopa města se v kontextu 
ostatních ukazatelů kvality života stala důležitým 
měřítkem vývoje města. 

RNDr. Viktor Třebický, Ph.D.
Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s.
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Hlučínsko patří k zemědělsky intenzivně 
využívané krajině s převahou maloploš-
ných i velkoplošných polí a luk a převáž-
ně smrkových a borových lesů. 

istoricky se ovšem jedná o floristicky bohatou 
oblast, kam zasahovaly teplomilnější rostliny z 
oblasti Polské nížiny. Ještě na počátku 20. století 
krajina, i když hospodářsky využívaná, připomí-
nala pestrou mozaiku odlišně obdělávaných polí, 
pravidelně sečených luk, udržovaných mezí a pol-
ních cest. Tato různorodost krajiny poskytovala 
ideální podmínky pro široké spektrum vodních, 
suchomilných i vlhkomilných rostlin.

V současnosti je krajinná matrice zcela odlišná. Z 
relativně přirozených lesů se dochovaly dubohab-
řiny, vlhkomilné doubravy a zbytky podmáčených 
dubových bučin. V lučních společenstvech se do-
sud vyskytují poslední zbytky vlhkých a částečně 
podmáčených luk v oblasti Koutských a Zábřež-
ských luk, v údolí potoka Bělá a na východním 
okraji města Hlučína. Květnaté louky jsou v úze-
mí dochovány převážně jako maloplošné mozai-
ky. Specifickým „místem“, které obydlují rostliny 
vyžadující odlišné podmínky jsou suché trávníky, 
které byly ještě na počátku 20. století přirozeně 
roztroušeny v krajině, jsou v současnosti zachová-
ny pouze jako fragmenty na okrajích silnic, lomů 
a pískoven v okolí obcí Kobeřice, Sudice a Tře-
bom. Tato výše popsaná, přirozená lesní a luční 
stanoviště dosud ukrývají botanické skvosty, které 
představují jedny z nejzajímavějších rostlin - or-
chideje. 

Obecně  o orchidejích
Orchideje (čeleď vstavačovité) patří s více než 

dvaceti tisíci druhy mezi nejpočetnější čeledě 
rostlin v rámci světové flóry. I když hlavním do-
movem většiny druhů jsou tropické a subtropické 
oblasti, více než padesát zástupců můžeme nalézt 
i na území České republiky. Téměř všechny druhy 
českých orchidejí náleží mezi zákonem chráněné 
a ohrožené druhy rostlin, jejichž výskyt a rozšíře-
ní vzhledem k postupnému snižování přirozených 
stanovišť výrazně ubývá. Na Hlučínsku můžeme 
z domácích druhů nalézt v současnosti celkem 5 
zástupců lišících se jak ekologickými podmínka-
mi, tak vzácností a rozšířením jednotlivých druhů.

Co možná o orchidejích nevíte:
- české orchideje jsou úzce spjaty v rámci svého 

životního cyklu s přítomností houbových hyf (vlá-
ken), tzv. mykorhizou. Soužití hub s podzemními 
orgány vyšších rostlin bylo popsáno již v polovi-
ně 19. století. Většina orchidejí bez tohoto soužití 
s houbou není schopna přežít, a proto přesazování 
orchidejí do zahrad vede většinou k úhynu rostlin.

- orchideje jsou pěstovány zejména pro okras-
né účely, v arabských zemích jsou sušené hlízy, 
zejména některých vstavačů, používány na výro-
bu nápoje – salepu, kterému byly v minulosti při-
suzovány léčivé a afrodiziakální účinky. Vědecky 
byly tyto afrodiziakální účinky vyvráceny.

- všechny druhy orchidejí  produkují velké 

Příroda Hlučínska množství semen, jedna rostlina je schopna jich vy-
tvořit i několik set tisíc, které stejně jako dospělé 
rostliny potřebují pro svůj vývoj soužití s houbo-
vými vlákny

- mezi orchidejemi nalezneme jak zelené rostli-
ny, tak rostliny nezelené (bez chlorofylu)

-počet kvetoucích rostlin v místech výskytu vý-
razně kolísá, v jednotlivých letech může vykvést 
výrazně odlišný počet jedinců, meziroční výkyv 
na stejném místě činí i několik set rostlin. Přestože 
byl tento jev v minulosti vícekrát studován, jeho 
příčina nebyla nikdy úplně vysvětlena. Existence 
tohoto fenoménu je spjata se složitou dynamikou 
životního cyklu orchidejí

- květy orchidejí  jsou výrazně asymetrické, ob-
vykle s výrazně prodlouženým dolů směřujícím 
lístkem, tzv. pyskem a úzkým, protáhlým, dozadu 
směřujícím rovným nebo prohnutým výběžkem - 
ostruhou

- některé druhy orchidejí mají tzv. kleistogamic-
ké květy, jež se na rozdíl od běžných květů úpl-
ně neotevírají. Rostlina je tak téměř vždy opyle-
na vlastním pylem. Většina orchidejí však náleží k 
rostlinám cizosprašným, vyžadujícím pro úspěšné 
opylení a vznik semen pyl cizí rostliny

Které orchideje můžeme na Hlučínsku najít?
Stanovištně nenáročným zástupcem českých or-

chidejí je bradáček vejčitý (Listera ovata), přiro-
zeně rostoucí na jak na půdách vlhčích, tak i suš-
ších. Na Hlučínsku můžeme tuto nenápadnou 
orchidej s velmi drobnými, světle zelenými květy 
a dvěma přízemními, vejčitými, částečně srostlý-
mi listy nalézt v nivě potoka Jasénka, v přírodní 
rezervaci Koutské a Zábřežské louky a na okra-
jích lesního komplexu rezervace Dařanec u obce 
Vřesina a v rezervaci Hněvošický háj, popřípadě 
na dalších lokalitách. I když tato orchidej náleží 
k nejrozšířenějším zástupcům v České republice, 
bývá důsledkem nenápadného vzhledu často pře-
hlížena.

Z dalších, hojně rozšířených druhů byl v minu-
losti z Hlučínska uváděn kruštík širolistý (Epipac-
tis helleborine) s široce vejčitými listy a zelený-
mi, nachově naběhlými květy, přirozeně rostoucí 
ve světlejších listnatých, ale i jehličnatých lesích, 
v křovinách a na okrajích cest, často i na člově-
kem narušovaných stanovištích. V České republi-
ce se řadí k nejrozšířenějším druhům, jeho výskyt 
na Hlučínsku nebyl již 50 let potvrzen. I když ne-
byl druh již několik desítek let pozorován, vzhle-
dem k nenáročnosti a široké ekologické amplitu-
dě (schopnost přežívat v různých podmínkách), 
je případný další výskyt tohoto druhu v území 
pravděpodobný. Příbuznou orchidejí, náležící do 
stejného rodu, je kruštík polabský (Epipactis al-
bensis), vyznačující se menšími listy a žlutavě ze-
lenými květy v řídkém hroznu, jenž byl popsán 
teprve v 70. letech 20. století z území Česko-
slovenska z Polabí. Celkový areál této nenápad-
né orchideje je vázán na území České republiky, 
německého Polabí a části Polska. Tento poměr-
ně pozdně kvetoucí druh (v průběhu srpna a září) 
můžeme nalézt zejména v lesích a v křovinách. 

Pokračování na další straně
Prstnatec májový
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Dokončení z předcházející stránky

Na Hlučínsku byl tento kruštík objeven v 90. 
letech v PR Koutské a Zábřežské louky, pozdě-
ji byl potvrzen také v lesním komplexu Dařanec, 
na Vinné hoře u Hlučína a v lese Štípky u Šilheřo-
vic. Dlouhou dobu byla tato orchidej Českým en-
demitem, tedy rostlinou, která byla zjištěna pouze 
v České republice.

K nejkrásnějším lesním orchidejím na našem 
území patří okrotice dlouholistá (Cephalanthera 
longifolia). Tato dekorativní květina světlých list-
natých lesů, lesních lemů a křovin s velkými bílý-
mi květy a dlouhými, mečovitými listy, kvetoucí 
nejčastěji v průběhu měsíce června, se na Hlučín-
sku vyskytuje velice vzácně pouze na okraji lesní-
ho komplexu Dařanec a v lese Vlčák v údolí poto-
ka Bělá. Jediná tobolka okrotice může obsahovat 
okolo šesti tisíc semen a vývoj rostliny od semene 
po dospělého jedince trvá okolo deseti let.

Nejhojnější a nejdekorativnější luční orchidejí 
na Hlučínsku je bezesporu prstnatec májový pra-
vý (Dactylorhiza majalis subsp. majalis) vysky-
tující se na vlhkých a podmáčených loukách od 
nížin do horského stupně. Je nápadný svými na-
chově červenými, poměrně velkými květy sklá-
dajícími hroznovité květenství a dvěma tmavě 
zelenými přízemními listy s výraznými hnědočer-
venými, nepravidelnými skvrnami. Jak už jméno 
vypovídá, vykvétá tato orchidej převážně v mě-
sící květnu. V rámci Hlučínska se vyskytuje roz-
troušeně v PR Koutské a Zábřežské louky, v okolí 
obcí Vřesina, Závada, Píšť a Hlučín. I když je ten-
to druh nejhojnějším zástupcem na Hlučínsku, po-
čet jeho lokalit vzhledem k absenci a nepravidel-
nosti hospodaření (roste pouze na ručně kosených 
a pravidelně udržovaných loukách) postupně kle-
sá. Velice podobným druhem, lišícím se světlejší-
mi květy a podlouhlešími listy s méně výrazný-
mi skvrnami je prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza 
fuchsii), který se vyskytuje pouze na okraji lesa 
Doubrava u obce Závada. Záměna obou druhů je 
vzhledem ke vzácnému výskytu prstnatce Fuchso-
va málo pravděpodobná.

Posledním zástupcem orchidejí rostoucích v sou-
časnosti v rámci Hlučínska je vemeník dvoulistý 
(Platanthera bifolia). Tato světlo i stínomilná rost-
lina přirozeně rostoucí na loukách, křovinatých 
stráních, ale také ve světlejších listnatých lesích, 
se vyznačuje dvěma přízemními, tmavě zelenými 
listy a mléčně bílými, na spodním pysku nazele-
nalými květy s výraznou ostruhou, uspořádanými 
ve válcovitém hroznu roste v současnosti na louce 
na okraji PR Dařanec a v místech bývalé střelnice 
nedaleko obce Darkovičky. Oproti okrotici dlou-
holisté je vývoj rostliny od semene po dospělého 
jedince „výrazně kratší“, trvající nejméně 5 – 8 
let. Rod vemeník (Platanthera) je zastoupen cel-
kově okolo dvěma sty druhy, z nichž se v rám-
ci střední Evropy vyskytují pouze dva, vemeník 
dvoulistý a zelenavý, těžištěm rozšíření tohoto 
druhově bohatého rodu je Severní Amerika.

V posledních zhruba 60 letech na Hlučínsku pro-
kazatelně vyhynuly čtyři druhy – vstavač muž-
ský (Orchis mascula), vstavač kukačka (Orchis 
morio), prstnatec pletní (Dactylorhiza incarna-

ta), hlístník hnízdák (Neottia nidus) a jeden druh 
- kruštík širolistý (Epipactis helleborine) je dlou-
hodobě nezvěstný.

Proč orchideje mizí z Hlučínska?
V roce 1958 se na Hlučínsku nacházelo 2800 

ha luk, což představuje přibližně 10 % rozlohy 
Hlučínska. Na všech těchto loukách nebo větši-
ně těchto luk rostly v té době velmi běžně luční 
orchideje. Jejich početnost byla natolik veliká, že 
se jejich počty neuváděly, pravděpodobně však to 
byly tisíce až desetitisíce rostlin.

Do dnešní  doby se zachovaly pouze necelé 4 
hektary luk, kde se tyto rostliny ještě vyskytují, 
avšak i tyto plochy jsou ohroženy nadmírou lid-
ské aktivity nebo naopak opuštěním od tradičního 
šetrného hospodaření.

Zničení  luk a populací orchidejí proběhlo v mi-
nulosti technickými úpravami potoků a melio-
racemi, přeoráváním luk nebo jejich hnojením, 
ukončením šetrné pastvy a kosení, které vedlo k 
zarůstání luk a přeměnou na lesy. Některé plochy 
zanikly návozem zeminy a odpadů. 

Co orchidejím pomáhá?
Orchideje jsou vysoce citlivé na výraznější změ-

ny přírodních podmínek, proto je pro jejich pod-
poru a udržení v krajině nutné dodržovat určité zá-
sady lučního a lesního hospodaření pro zachování 
těchto zákonem chráněných a ohrožených rost-
linných skvostů v přírodě Hlučínska. V lesích je 

v místech jejich výskytu vhodné zachovat řídký 
les, provádět šetrné hospodaření s výsadbou pů-
vodních listnatých dřevin a nedestruktivní těžbou 
dřeva v okolí výskytu. Na rozdíl od lesních druhů 
jsou orchideje rostoucí na loukách daleko citlivěj-
ší na způsob hospodaření – nejvhodnější je pravi-
delné 1 -2x roční kosení až po odkvetení většiny 
rostlin (v termínech 1. seč - konec června/červe-
nec, 2. seč - v průběhu srpna). Velmi důležité je 
sušení trávy přímo na louce, aby se zralá semena 
mohla dostat do půdy a zůstala v místech, kde se 
orchideje přirozeně vyskytují. Zcela nevhodným 
způsobem hospodaření je mulčování, které zvy-
šuje množství živin v půdě a zároveň napomáhá 
konkurenčně silnějším rostlinám, jako je např. 
kopřiva dvoudomá a třtina křovištní, zarůstat plo-
chy s výskytem orchidejí. Mulčování také likvi-
duje motýly, žáby a ostatní menší živočichy, kteří 
jsou v travnatém porostu louky ukryti. Občas je 
vhodné provést ořez křovin a odstranění případ-
ného náletu dřevin z prostoru louky. O velkou část 
luk s výskytem orchidejí, ale také celé řady jiných 
ohrožených rostlin a živočichů se v současné době 
s majiteli těchto pozemků stará základní organi-
zace Českého svazu ochránců přírody Levrekův 
ostrov. Je tedy pouze na nás lidech z Hlučínska, 
zdali skvosty přírody jako jsou orchideje, budou 
i nadále součásti Hlučínské přírody byť v několi-
kanásobně menší rozloze jak tomu bylo v nedáv-
né minulosti.

Mgr. Adrián Czernik

Vemeník dvoulistý
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Záchytná stanice pro psy
V záchytné stanici pro psy v Hlučíně na ul. 
Markvartovické, v areálu TS Hlučín s.r.o. se 
nachází 6 psů čekajících na své nové pány:

Jméno: ALÍK, pes, 5 let - rezavý kříženec, 
nález: 30.03.2009 ul. Květná, Hlučín

Jméno: RITA, fena, 4 roky - velký černý kří-
ženec něm.ovčáka, vhodná na hlídání k RD, 
nález: 01.10.2009 ul. ČSA, Hlučín

Jméno: BAK, pes, 4 roky - labrador, světlý, 
klidný, k RD, nález: 27.10.2010 ul. ČSA, Hlučín

Jméno: RIKI, pes, asi 8 let - kříženec, vhodný 
ke starším lidem, nález: 28.05.2011 1.máje 1, 
Hlučín

Jméno: SIR, pes, asi 3 roky - kříženec jezevčí-
ka, vhodný k RD, nález: 23.6.2011 Darkovičky

Jméno: BERTA, fena, asi 3 roky - bílý kříže-
nec, hodná, vhodná k RD,  nález: 16.09.2011 
Rovniny

Město Hlučín, jako člen Národní sítě zdra-
vých měst, se letos připojuje již posedmé 
k oslavám Dne stromů, které připadají na 
20. říjen. 

Slavit den stromů má dlouhou tradici. Poprvé byl 
tento svátek slaven v r.1872 v Nebrasce. Nadše-
ný propagátor a ochránce přírody Sterling Morton 
navrhl vyhlášení Národního dne stromů s cílem 
vyzdvihnout důležitost stromů při zvyšování kva-
lity životního prostředí. Myšlenka oslav Dne stro-
mů se rychle rozšířila po celých Spojených stá-
tech, později i na evropský kontinent a dokonce i 
do Číny či Japonska. Datum oslav dne stromů je 
v různých zemích odlišné. Liší se podle klimatic-
kých podmínek a toho, kdy je možné stromy vysa-
zovat. V Čechách byly stromové slavnosti poprvé 
masově pořádány v r. 1906. V roce 1920 minister-
stvo školství a osvěty podpořilo konání Stromko-
vého dne svým výnosem.

Stará  tradice byla v České republice znovu ob-
novena v roce 2000 a datum oslav bylo stanoveno 
na 20. října.

Nadace Partnerství  myšlenku oslav Dne stromů 
rozvinula. Na tento den se již  tradičně vyhlašují 
výsledky celostátní ankety Strom roku a k osla-
vám se rok od roku připojuje více měst a obcí po 
celé zemi.

Den stromů je příležitostí pro to, aby se konaly 
různé akce jako jsou například výstavy, semináře 
nebo výlety za stromy do přírody, ale hlavně pro 
to, aby se stromy sázely. Takže tímto vyzýváme 
občany Hlučína - sázejte stromy. Nejen proto,  že 
výrazně zlepšují naše životní prostředí tím, že za-
chycují prachové částice a pohlcují kysličník uhli-
čitý ale i proto, že jsou prostě krásné a v naší pře-
technizované době na nás pozitivně působí.

Z akcí, které letos realizovalo město Hlučín urči-
tě stojí za zmínku zejména důkladné ošetření aleje 

podél komunikace Písečná a ošetření památného 
javoru u Domu dětí a mládeže. Na podzim ještě 
chytáme výsadbu nové aleje švestek podél komu-
nikace K Mýtu a výsadbu hrušní místo stávajících 
již velmi poškozených dřevin podél komunikace 
Severní v  na sídlišti OKD.

Pro veřejnost Město Hlučín ve spolupráci s Kul-
turním centrem Hlučín letos připravilo několik 
osvětových akcí: 
n 6. října od 17:00 hodin přednášku a besedu pro 

veřejnost Houby v Televizním klubu na hlučín-
ském   zámku (bývalá čajovna) s mykologem 
Vítem Balnerem

n od 1. do 30. listopadu výstavu nejzdařilejších 
fotografií z  fotografické soutěže „Stromy v 
Hlučíně a okolí“ v Televizním klubu.

n 1.listopadu od 17:00 hodin vernisáž k této vý-
stavě fotografií

Soňa Prášková

Přístřešky na popelnice
na sídlišti OKD 
Občané města Hlučína se opakovaně ob-
racejí na Město Hlučín s požadavky na 
opravu přístřešků na kontejnery a popel-
nice na směsný komunální odpad, které 
byly v minulosti vybudovány při výstavbě 
bytových domů na sídlišti OKD. 

Přístřešky však nikdy nebyly a nejsou v majetku 
města Hlučína. Každý přístřešek vždy patří k urči-
tému bytovému domu. Situace byla projednána s 
Osadním výborem sídliště OKD i zástupci vedení 
města. Stanovisko je takové, že je vždy tedy věcí 
majitele konkrétního bytového domu, aby si pří-
střešek udržoval v náležitém stavu. Město Hlučín 
opravy těchto přístřešků zajišťovat nebude a ná-
jemníci se musí vždy obrátit na konkrétního maji-
tele bytového domu s požadavkem na opravu. 

Odbor ŽPaKS

V Hlučíně se opět připravuje Den stromů



Datum Čas Akce Místo konání
1. 10. 11:00 Turnaj házené st. Žačky: HC Ostrava - Hlučín ZŠ dr. M. Tyrše
1. 10. 14:00 Turnaj házené ml. Žačky: Třinec - Hlučín ZŠ dr. M. Tyrše
1. 10. 16:30 Turnaj házené muži: Třinec - Hlučín ZŠ dr. M. Tyrše
2. 10. 9:00 Hlučínem nejen po moderní architektuře Sraz: Mírové náměstí
3. - 7. 10. Týden knihoven Městská knihovna
4. 10. 17:00 Přednáška Grafologie aneb tajemství výkladu písma Zámecký televizní klub
6. 10. 17:00 Přednáška o houbách s diapozitivy Zámecký televizní klub
8. 10. 9:00 Podzimní hlučínsko-vřesinská šlápota Start: Mírové náměstí
8. 10. 10:00 Turnaj házené ml. Žačky: Hlučín - Hrabůvka ZŠ dr. M. Tyrše
8. 10. 11:30 Turnaj házené st. žačky: Hlučín - HC Ostrava ZŠ dr. M. Tyrše
8. 10. 13:30 Turna házené muži: Hlučín - Klimkovice ZŠ dr. M. Tyrše
11. 10. 16:00 Kluby klubům Kulturní dům
13. 10. 17:00 Přednáška o reflexní terapii Zámecký klub
14. 10. 18:00 Půlkolona tanečního kurzu Kulturní dům
15. 10. 10:00 Turnaj házené ml. Žačky: HC Ostrava - Hlučín ZŠ dr. M. Tyrše
15. 10. 11:00 Turnaj házené muži: Val. Mez. - Hlučín ZŠ dr. M. Tyrše
15. - 16. 10. 15:00 Šmloulové - rodinný film Kino Mír
15. 10. 19:00 Světáci - muzikální představení divadelní společnosti HÁTA Kulturní dům
16. 10. 18:00 Půlkolona tanečního kurzu Kulturní dům
22. 10. 11:00 Turnaj házené st. Žačky: Hlučín - Karviná ZŠ dr. M. Tyrše
22. 10. 13:00 Turnaj házené muži: Hlučín - Krmelín "A" ZŠ dr. M. Tyrše
22. - 23. 10. 15:00 Auta 2 - animovaná komedie Kino Mír
22. 10. 17:00 Omlazovna - populární pořad pro dospělé Kulturní dům
25. 10. 10:00 Pohádka o červené kostce - představení nové knihy E.Tvrdé Zámecký klub
28. 10. 14:00 Turnaj házené muži: Veselá "B" - Hlučín ZŠ dr. M. Tyrše
30. 10. 14:00 Turnaj házené st. Žačky: Poruba - Hlučín ZŠ dr. M. Tyrše
30. 10. 17:30 Turnaj házené muži: Nový Jičín - Hlučín ZŠ dr. M. Tyrše
do 13. 11. Chléb náš vezdejší… od zrníčka k bochníku Muzeum Hlučínska

Kam za zábavou v Hlučíně, volný čas a pozvánky na akce

Restaurace Fontána v areálu kulturního domu Hlučín, v blízkosti dětského hřiště nabízí: Wifi – připo-
jení, nekuřácký salónek pro 40 osob vhodný pro křtiny, svaté přijmání, svatby, promoce, pohřby, školní srazy, 
firemní večírky, rodinné oslavy, dětské oslavy, šipky, rozvoz pizzy po Hlučíně zdarma od ŘÍJNA 2011 - roz-
voz pizzy na telefonním čísle: 737 339 845, objednávky akcí, rezervací: 608 678 173
AKCE ŘÍJEN 2011 - VSTUPY ZDARMA, AKCE 3+1 ZDARMA, PÁTKY PRO MLADŠÍ  ZAČÁTKY 
OD 21:00 DO 2:00, SOBOTY PRO STARŠÍ ZAČÁTKY OD 20:00 do 2:00
1.10. staré hity 80. a 90 léta AKCE: myslivec 3+1 ZDARMA
7.10. Dance party Fontana-Klub-Hlučín a DJ Milan AKCE: Dr.Wamp 3+1 ZDARMA
8.10. Opět  staré hity 80. a 90. Léta  AKCE: griotka nebo slivovice 3+1 ZDARMA
14.10. Hell party !!!-pekelná párty  AKCE: rum + griotka 3+1 ZDARMA
21.10. Dirty hits – šílená párty  AKCE: křídla 3+1 ZDARMA
22.10. Caruso show + video disco AKCE: griotka nebo slivovice 3+1 ZDARMA
28.10. Absolute dance  summer hits 2011 AKCE:Dr.Wamp 3+1 ZDARMA
29.10. Podzimní večer s Olympicem, Katapultem, Šelingrem apod. AKCE: myslivec 3+1 zdarma
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Dům dětí  a mládeže Hlučín
K R O U Ž K Y 2011/2012

VS cena/rok ZÚ místo den od 3.října hodina
1001 600/600 ANGLIČTINA hrou DDM st 15:00 - 16:00
1002 HRÁTKY S HUDBOU (lektorka Veronika Stoklasová, 

tel.: 774 231 330)  
DDM po, st, pá 9:00 - 10:00

10:00 - 11:00
1003 20/1 Klub MAMINEK S DĚTMI DDM po 10:00 - 12:00
1004-6 350/350 ŠKOLIČKA I. , II., III. DDM út, st, čt 8:30 - 10:00
1007 500 VÝTVARNÉ  TVOŘENÍČKO I. DDM st 14:30 - 16:00
1008 500 VÝTVARNÉ  TVOŘENÍČKO II. DDM st 16:00 - 17:00
1009 500 VÝTVARNÉ  TVOŘENÍČKO III. DDM čt 14:30 - 15:30
1010 500 VÝTVARNÉ  TVOŘENÍČKO IV. DDM čt 15:45 - 16:45
1011  500  AEROBIC I. DDM  bude upřesněno
1012-3 600/600 ANGLIČTINA  1. - 2. třída, 3. - 4. třída DDM po 15:00 - 16:00, 16:00 - 17:00
1014 400 FLORBAL ZŠ Hornická čt 14:30 - 16:00
1015 500 HRA NA KYTARU I. DDM út 15:00 - 16:00
1016 500 JUDO I. - začátečníci DDM po 15:00 - 16:00
1017 500/500 KERAMIKA  DDM po 16:00 - 17:30
1019 600 MODERNÍ  TANEC I. DDM po                15:00 - 16:00
1020 300 POHYBOVÉ  HRY   st bude upřesněno
1021 500 RYBÁŘSKÝ DDM po 15:00 - 17:00
1022 500 STOLNÍ  TENIS DDM po 16:00 - 18:00
1023 400 TAEKWON DO ZŠ Hornická čt  16:00 - 17:30
1024 300 ŠACHY DDM   bude upřesněno
1026 500 VÝTVARNÁ  DÍLNA DDM po 15:00 - 16:00
1027 600 VÝTVARNÉ  ČINNOSTI I. ZŠ Bobrovníky út 13:30 - 14:30
1028 400 VÝTVARNÉ  ČINNOSTI II. ZŠ Bobrovníky út 14:30 - 16:00
1029 500 VÝTVARNÉ  TVOŘENÍ DDM   bude upřesněno
1030 500 AEROBIC II. DDM  bude upřesněno
1031 500 HRA NA KYTARU II. mírně pokročilí DDM út 16:00 - 17:00
1032 500 JUDO  II. - pokročilí DDM po, st 15:00 - 17:00
1033 700 KARATE, KUNG - FU DDM pá 16:00 - 17:30
1017 500/500 KERAMIKA DDM po 16:00 - 17:00
1034 500  KONDIČNÍ CVIČENÍ S PRVKY SEBEOBRANY ZŠ Hornická čt  17:30 - 19:00
1035 750  MODERNÍ TANEC II. DDM  čt  17:00 - 18:30
1025 500 PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK - VĚDA JE HRA

zábavné proniknutí do tajů  přírodních věd
DDM 
Gymnázium J.Kainara

čt 16:00 - 17:00
1.schůzka 6.10.

1036 700 SEBEOBRANA pro dívky a ženy DDM pá 17:30 - 19:00
1022 500 STOLNÍ  TENIS DDM po 16:00 - 18:00
1026 500 VÝTVARNÁ  DÍLNA DDM po 15:00 - 16:00
1018 Aerobní cvičení s prvky ZUMBA DDM st 1. schůzka 5.10.
1037 700/700 ANGLIČTINA dospělí s hlídáním dětí

(začátečníci, mírně pokročilí) 
DDM čt 9:00 - 10:00

10:00 - 11:00
1038 900/900 ANGLIČTINA I.a, I.b. - začátečníci DDM po nebo st 17:00 - 18:00, 15:30 - 16:30
1039 900/900 ANGLIČTINA II. - mírně pokročilí DDM st 16:30 - 17:30
1040 900/900 ANGLIČTINA III. - středně pokročilí DDM út 16:30 - 17:30
1041 900/900 ANGLIČTINA IV. - středně pokročilí DDM st 17:30 - 18:30
1042-3 900/900 ANGLIČTINA V., VI. - (konverzace) DDM út 15:30 -16:30, 17:30-18:30
1044 900/900 ANGLIČTINA VII. - pokročilí  DDM st 18:30 - 19:30
1033 700 KARATE, KUNG - FU DDM pá 16:00 - 17:30
1034 500  KONDIČNÍ  CVIČENÍ S PRVKY SEBEOBRANY DDM ZŠ Hornická 17:30 - 19:00
1036 700 SEBEOBRANA pro dívky a ženy DDM pá 17:30 - 19:00
    Klub DRÁTOVÁNÍ  a jiné tvořivé netradiční  techniky DDM pá 1. schůzka 30.9.
    Klub PATCHWORK  DDM pá  1. schůzka 23.9

Barevné rozlišení: Zelená - předškolní děti, červená: 1. stupeň ZŠ, modrá: 2. stupeň ZŠ, šedá: kurzy pro dospělé

Tento rozpis je informační a bude upřesňován!

Podrobnější a aktuální  informace o kroužcích, data schůzek, fotografie atd. najdete na webových stránkách www.ddmhlucin.cz     
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Čtěte na straně 2

Machři roku
Hlučínští učni dělají
čest svému městu

Čtěte na straně 7 - 10

Ekologická příloha
Na Hlučínsku kvetou
orchideje ve volné přírodě

Základní  škola v Darkovičkách získa-
la dotaci 863 tisíc korun v rámci Operač-
ního programu vzdělávání pro konku-
renceschopnost na projekt, který umožní 
žákům poznávání přírody v přirozeném 
prostředí okolí školy. Projekt je hrazen z 
evropského sociální fondu a je spolufinan-
cován ze státního rozpočtu.

Všechny žáky prvního stupně čekala po návratu 
z prázdnin na školní zahradě netradiční venkov-
ní učebna, ve které mohou přírodu systematicky 
pozorovat a dokonce provádět pokusy. A tak bu-
dou moci malí školáci zkoumat pod mikroskopem 
vzorky květin, hmyzu nebo se speciální soupra-
vou bádat nad složením vody. V plánu mají také 
založení bylinkové zahrady a výrobu informač-
ních cedulí ke stromům na zahradě školy.

Škola pro děti nakoupila knihy o přírodě, mikro-
skopy, dalekohledy a spoustu dalších nezbytností 
pro malé badatele. „Jednotlivá témata, která bude-
me s dětmi probírat, se inspirovala významnými 
dny pro životní prostředí: Ochrana živočichů, Den 
stromů, Ukliďme svět, Den země a Otevírání stu-
dánek“, říká Miroslava Foltýnková, učitelka ško-
ly, která spolu se svou kolegyní Evou Fichnovou 
stála u zrodu projektu. A tak se děti mohou těšit 

Příroda jako
velká učebna

mimo jiné na návštěvu ZOO a planetária.
Aby učitelé mohli být dětem dobrými průvodci, 

budou i oni proškoleni v oblasti environmentální 

výchovy. Celý projekt bude završen v závěru škol-
ního roku týdenním pobytem dětí ve škole v příro-
dě, kde děti čeká program ekologického sdružení. 

Zemské analogové TV vysílání z vysílačů 
velkého výkonu Ostrava - Hošťákovice, 
Frýdek Místek - Lysá Hora a Nový Jičín 
- Veselský kopec bude 30. listopadu 2011 
ukončeno.

Na většině územní  oblasti Ostrava tak nebude 
od listopadu možné „přes anténu“   přijímat ana-
logově žádný televizní program.

Na blížící se termín vypnutí analogových vysíla-
čů budou diváci, kteří signál příslušných vysílačů 
přijímají, upozorněni zobrazením piktogramu se 
čtyřmi čtverečky, informační lištou a  spoty. 

Pro další příjem televizního signálu je třeba se 
rozhodnout, zda zůstat i nadále u zemského tele-
vizního vysílání (tj. přes anténu) nebo využít sa-
telitní, kabelovou nebo internetovou (IPTV) tele-
vizi.

Při volbě zemského televizního vysílání je třeba 
zakoupit buď set-top-box (převaděč signálu) a za-
pojit jej mezi anténu a televizor, nebo nový televi-
zor s vestavěným digitálním tunerem. 

Těch, kdo nyní přijímají televizi přes kabel, sa-
telit nebo internet, se ukončení zemského analo-
gového vysílání nijak netýká a televize jim i bez 
úprav bude fungovat standardně i po datu vypnutí 
analogového vysílání. 

Digitální televizní vysílání už bylo u nás už zahá-
jeno a nic tedy občanům nebrání vyřešit přechod 
a případné komplikace s ním spojené již nyní a 
vyhnout se tak časovému tlaku. Ti, kteří dnes při-
jímají analogový televizní signál šířený z pozem-
ních vysílačů a na příjem digitálního vysílání se 
včas nepřipraví, přijdou po vypnutí analogového 
signálu o možnost sledovat televizi.

Analogové TV vysílání končí:
Nenechte vše na poslední  chvíli 

Čtěte na straně 4

Týden knihoven 
Amnestie v knihovně,
výstavy a přednášky zdarma

Další jednání zastupitelstva proběhne
15.11.2011 od 16 hodin v KD Hlučín.

Více info ve vývěsních
skříňkách a webu www.hlucin.cz

Setkání  klubů seniorů Hlučínka proběh-
ne v úterý 11. října 2011 od 15:00 hod. v 
Kulturním domě v Hlučíně. 

Akci pořádá město v rámci komunitního pláno-
vání a ve spolupráci s Kulturním centrem Hlučín 
již pošesté. Setkání „Kluby klubům“ jsou pořádá-
ny pravidelně na počátku října u příležitosti Dne 
seniorů. Jde o setkání  klubů seniorů z Hlučínska, 
na které se mohou senioři pobavit, potkat se s přá-
teli z okolních vesnic, zavzpomínat na společné 
známé a navázat nová přátelství. Setkání zpestří 
kluby písničkami, scénkami nebo tanečním vy-
stoupením. Po skončení zahraje k tanci i poslechu 
reprodukovaná hudba. Na každého účastníka čeká 
za vstupné v hodnotě 20 Kč káva a koláč. 

Kluby klubům 

Místo kytičky
Přivítali jsme: 
Terezie Ricková *2011
Samuel Verner *2011
Karolínka Krausová *2011  

Jubilanti: 
Marie Hasilíková  *1922
Anna Kofláková *1922
Ludmila Beková *1925
Lýdie Konečná * 1925
Emilie Pochopienová * 1925
Vlasta Kučerová  *1926
Hedvika Dobiášová *1929
Šárka Kreibichová *1930
Jiřina Bačová *1935 

Úmrtí: 
Koutná Magdalena *1933
Poloková Evženie *1923

Upřímný dík za oslavy na Dlouhoveské  ulici

Mgr. Daniel Tomíček, advokát
oznamuje otevření pobočky 

advokátní kanceláře v Hlučíně
v objektu firmy Votoplast, s.r.o., na adrese 
Horní 383/2 (na rohu s ulicí Dlouhoveská).

Služby poskytujeme především 
v oblasti občanského a rodinného 

práva, obchodního práva, pracovního 
práva a insolvenčního práva, včetně 

vymáhání pohledávek a řešení dluhů.

Pravidelné úřední hodiny 
v pobočce v úterý a čtvrtek od 13.30 

do 16.30 hod, v jiných termínech 
dle dohody tel 605 777 757, 

596 242 232, e-mail: dtomicek@akvos.cz

Odborné  učiliště a Praktická  škola,  
Hlučín, příspěvková  organizace
V rámci odborného výcviku nabízíme praní, 
žehlení (mandlování) ložního i osobního prádla.
Orientační ceník praní a žehlení
     

Povlak peřina 19,-
Povlak polštář 10,-
Prostěradlo 15,-
Ubrus do 2 m2 8,-
Drobné prádlo praní a žehlení - 1 kg 35,-
Drobné  prádlo - žehlení - 1 kg 25,-

     

Rozvoz dle dohody.
Kontakt: OU a PrŠ Hlučín, příspěvková organiza-
ce, ČSA 4a, 748 01 Hlučín, tel.: 595 041 533,  595 
041 886, e-mail: oupshlucin@quick.cz

S velkým potěšením a dojetím jsem se po-
zorně dívala na oslavy stého výročí připo-
jení samostatné obce Dlouhá Ves k městu 
Hlučínu a zároveň na první uliční slav-
nost, uspořádanou u této příležitosti v 
městě Hlučíně, která proběhla 11.9.2011 
na Dlouhoveské ulici.

Jsem nejmladší z osmi dětí posledního fojta sa-
mostatné Dlouhé Vsi  Aloise Hlubka a jsem šťast-
ná, že mi bylo dopřáno dožít se tak velkolepých 
oslav, kde se vzpomínalo, mimo jiné, také na 
mého drahého otce. 

Když  jsem se narodila, bylo mému nejstarší-
mu bratru Františkovi již 21 let a začal se poma-
lu ohlížet po nevěstě. Otec mu přišel do stáje, kde 
hřebelcoval koně, oznámit, že má sestřičku, čímž 
mu ovšem vůbec neudělal radost – František mrš-
til vztekle hřebelcem do kouta. Otec s maminkou, 
aby si syna a budoucího dědice statku udobřili, 
mi dali jméno Františka. Bratr mě měl velmi rád, 
byla jsem poslední ze sourozenců, kteří opouštěli 
jeho statek, když rodiče již byli na výměnku čp. 
349. Mimochodem pět z osmi sourozenců žilo až 
do smrti v usedlostech na Dlouhoveské ulici. 

Protože se poslední měsíce špatně pohybuji, ne-
bylo mi dopřáno, abych se hrdě vezla v průvodu 
kočárem s koňmi, jako nejstarší obyvatelka naší 
ulice (oslavila jsem již 88. narozeniny), ale o to 
více jsem to přála svým o málo mladším blízkým 
sousedům – paní Anně Hermannové a panu Janu 
Biskupovi. 
Za nádherný  zážitek z vyzdobené ulice, na kte-
ré jsem strávila celý svůj život (od narození jako 
Františka Hlubková na statku čp. 348, který 
ustoupil obchvatu města  a od r. 1947 jako paní 
Františka Svačinová čp. 430), z nádherného prů-
vodu spoluobčanů, v čele s hudbou, dvěma kočá-
ry – v tom prvním se vezl starosta města Hlučí-
na s panem farářem - vděčím především hlavním 
organizátorům celých oslav. Na prvním mís-
tě musím jmenovat svého synovce – syna mého 
nejstaršího bratra Františka  – Josefa Hlubka  a  
následovně jeho dvě pravé ruce – Bernarda Ostár-
ka a také organizačně velmi šikovnou paní Edi-
tu Ševčíkovou. Svým zapálením  pro dobrou věc 
strhli ostatní občany Dlouhoveské, Růžové i Hor-
ní ulice a v krátkém čase zajistili vše potřebné k 
důstojným oslavám. Vzájemnou soudržnost sta-
rousedlíků a nových obyvatel i smysl pro legra-
ci ukázaly v průvodě ženy naší ulice v selském 
oblečení s motykami a hráběmi,  které jakoby šly 
na pole s bandaskami a košíčky s jídlem, spolu se 
sedlákem Bernardem Ostárkem s hráběmi, které 

měly záběr hodný pořádného chlapa. Jim všem 
patří mé velké díky a uznání.

Závěrem chci děkovat ještě jednou – Josefu 
Hlubkovi i mé dceři Heleně Dudkové, za vel-
mi milé překvapení v podobě publikace „Dlou-
há Ves – historie a současnost“. Zde jsem našla 
nejen faktografické údaje o Dlouhé Vsi a Dlou-
hoveské ulici, ale i obrazovou přílohu, která mě 
zavedla zpět do historie - můj děda Anton Swac-
zina  a statek, kde se narodila má maminka (když 
se narodila v r. 1882, bylo Aloisu Hlubkovi, který 
se na ni díval přes plot do sousedství, již 18 let – a 
tehdy pronesl památnou větu – narodila se mi ne-
věsta, což se za 20 let potvrdilo svatbou). Jsou tu 
tehdejší obyvatelé a domy Dlouhoveské ulice, já 
spolu s kamarádkami v hlučínských  krojích, sva-
tebčané, sedláci při práci a také školní fotografie 
dětí naší školy z doby poválečné i dokumentace 
současných  událostí na Dlouhoveské ul.

Spolu se svou dcerou Helenou jsem byla u pro-
deje publikace při „Uliční slavnosti“ a pozdravi-
la se s mnohými obyvateli bývalých ulic Dlouhé 
Vsi i města Hlučína, kteří vydané výtisky vykou-
pili. Mnozí z rodáků, které osud zavál mimo měs-
to, se přijeli na oslavy podívat a rádi si koupili 
brožurou Josefa Hlubka, kterou si odváželi jako 
vzácnost s sebou.

Mám radost, že mravenčí práce kolem této pu-
blikace se zhodnotila ve velkém zájmu  občanů 
ulice i města především o historii bývalé samo-
statné zemědělské obce Dlouhá Ves.

Je dobře, když známe své kořeny a minulost.

Františka Svačinová,
nejmladší dcera rodiny 

posledního fojta Dlouhé Vsi Aloise Hlubka  

Řádková inzerce
n Prodám družstevní byt 3+1 ul. Čs. armády 

22, Hlučín. Tel.: 736 630 420.
n Prodám počítač pro nenáročného začáteč-

níka včetně monitoru, klávesnice. Nově na-
instalovaný Windows 2000. Nepoškozený, 
programy Office. Cena 1500 Kč. Tel.: 739 
413 291, Hlučín.



O D D L U Ž Í M E  V Á S 
BEZ DALŠÍCH PŮJČEK 

zastavte exekuce, pokuty a sankce 
zajistěte si až 70% prominutí dluhů 

POR AD ÍME A  V YŘ EŠÍME ! 

oddlužení-osob. bankrot dle insol. zák. 
máme zkušenosti a 100% úspěšnost 

!!!KONZULTACE ZDARMA!!! 

help.debt@seznam.cz 
T-M: 605 172 962 , VOD.: 776539902 

možnost schůzky na kontaktním místě 
v Hlučíně 

 

 

 

Chcete zhubnout?
Chcete vytvarovat postavu?
Chcete si zlepšit fyzickou kondici?
Chcete se cítit a vypadat zdravěji?

PRVNÍ DÁMSKÉ FITNESS
                                         NA PRAJZSKÉ

První týden cvičení zdarma

Máme pro Vás řešení

Přijďte si zacvičit 
a přesvědčte se samy
•		Kruhový	trénink	zaměřený	na	zpevnění	 

a vytvarování postavy.
•	Posilovací	stroje	konstruované	speciálně	pro	ženy.	
•	Služby	trenérky	v	ceně.
•	Ryze	ženské	prostředí	klubového	fitness.
•	Vstupní	konzultace	a	vytvoření	cvičebního	plánu.

tel.: +420 608 578 250
e-mail: info@sik-fitness.cz

www.sik-fitness.cz

Otevírací doba:
Po – Pá 8:00 -12:00 12:30 -20:00
So 14:00 -19:00

Hlučín, Úzká 174	(u	autobusového	nádraží)
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STAVEBNINY
JAK JE

NEZNÁTE

PORADÍME - ZAJISTÍME - DOVEZEME

Vyzkoušejte z pohodlí vašeho domova

internetový obchod

www.mpl-ostrava.cz
nebo

objednejte si svého poradce

725 106 016

a nakupujte bez čekání který vás ve vámi zvoleném termínu
ochotně navštíví

Jsme zde pro Vás:
Po - Pá   6:30 - 17:00 
Sobota   7:00 - 12:00

STAVEBNINY MPL 
Švermova 2063 / 15
709 36  Ostrava - Mar. Hory



Připravte se na bezpečnou zimní jízdu 
se zimními pneumatikami MICHELIN!
Čím dříve si zakoupíte a necháte namontovat 4 ks zimních 
pneumatik MICHELIN, tím hodnotnější poukázku na palivo 
získáte jako dárek!

VIZUÁLNÍ PŘEDSTAVENÍ PARTNERA

Nabídka platí od 26. září do 6. listopadu 2011 (první akční období: 26. 9. – 16. 10. 2011, druhé akční období: 17. 10. – 6. 11. 2011) a to v případě fyzických osob při zakoupení 4 ks 
zimních pneumatik MICHELIN (ze stejné adresy přijímáme maximálně 2 registrace, pokud jsou na odlišná jména) a v případě obchodních společností nebo podnikatelů při zakoupení 
maximálně 8 ks zimních pneumatik MICHELIN stejného druhu a vzoru a provedení montáže v den a místě nákupu. Pro  účast v akci je nutné zakoupit a nechat si namontovat 
nejméně 4 ks zimních pneumatik MICHELIN u jednoho z prodejců účastnících se akce během prvního nebo druhého akčního období. Během 20 kalendářních dnů po nákupu 
a montáži pneumatik je nutná registrace na webových stránkách promotion.michelin.cz a zároveň zaslání kopie faktury potvrzující nákup a montáž pneumatik spolu s 
identifi kačním kódem registrace na adresu: Brandon TNE s.r.o., PO Box 41. 187 00 Praha 87. Hodnota poukázek na palivo bude určena podle průměru zakoupených zimních 
pneumatik MICHELIN a podle termínu nákupu a montáže: První akční období – mezi 26. 9. – 16. 10. 2011 na 17” a větší = 1 500 Kč, 15”–16” = 700 Kč, 13”–14” = 500 Kč; Druhé 
akční období – mezi 17. 10. – 6. 11. 2011 17” a větší = 700 Kč, 15”–16” = 500 Kč, 13”–14” = 200 Kč. Poukázky na palivo zajišťuje OMV International. Pro další informace a podrobná 
pravidla hry se obraťte na vašeho prodejce pneumatik, nebo na webové stránky promotion.michelin.cz! Vaše dotazy nebo připomínky související s akcí zašlete prosím
v elektronické podobě na e-mailovou adresu info@promotion.michelin.cz!

Michelin_winter_Co-Branded_ad_210x297 CZ 2011_08_17.indd   1 8/22/11   4:16:11 PM

HLUČÍN, Markvartovická 1416/2
Call centrum: 591 001 002 
Mob.: 775 707 006 | 775 772 777
www.pneuok.cz 

PNEUSERVIS AUTODÍLYAUTOSERVIS GEOMETRIE KLIMATIZACE

Nabídka platí od 26. září do 6. listopadu 2011 (první akční 
období: 26. 9. – 16. 10. 2011, druhé akční období: 17. 10. – 
6. 11. 2011) a to v případě fyzických osob při zakoupení 4 
ks zimních pneumatik MICHELIN (ze stejné adresy přijímá-
me maximálně 2 registrace, pokud jsou na odlišná jména) 
a v případě obchodních společností nebo podnikatelů při 
zakoupení maximálně 8 ks zimních pneumatik MICHELIN 
stejného druhu a vzoru a provedení montáže v den a mís-
tě nákupu. Pro účast v akci je nutné zakoupit a nechat si 
namontovat nejméně 4 ks zimních pneumatik MICHELIN 
u jednoho z prodejců účastnících se akce během prvního 
nebo druhého akčního období. Během 20 kalendářních 
dnů po nákupu a montáži pneumatik je nutná registrace 
na webových stránkách promotion.michelin.cz a zároveň 
zaslání kopie faktury potvrzující nákup a montáž pneuma-
tik spolu s identifi  kačním kódem registrace na adresu: 
Brandon TNE s.r.o., PO Box 41. 187 00 Praha 87. Hodnota 
poukázek na palivo bude určena podle průměru zakou-
pených zimních pneumatik MICHELIN a podle termínu 
nákupu a montáže: První akční období – mezi 26. 9. – 16. 
10. 2011 na 17” a větší = 1 500 Kč, 15”–16” = 700 Kč, 
13”–14” = 500 Kč; Druhé akční období – mezi 17. 10. – 6. 
11. 2011 17” a větší = 700 Kč, 15”–16” = 500 Kč, 13”–14” 
= 200 Kč. Poukázky na palivo zajišťuje OMV International. 
Pro další informace a podrobná pravidla hry se obraťte 
na vašeho prodejce pneumatik, nebo na webové strán-
ky promotion.michelin.cz! Vaše dotazy nebo připomínky 
související s akcí zašlete prosím v elektronické podobě na 
e-mailovou adresu info@promotion.michelin.cz!

GEOMETRIE
už za 400 Kč
Přijďte k nám na servis před 
zimou a nechte si opravit 
geometrii na autě, aby ste 
ušetřili vaše provozní náklady!

VÝMĚNA
ČELNÍCH SKEL

ŘEŠÍME POJISTNÉ UDÁLOSTI


