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Prázdniny už jsou za námi, ale zážitky z 
nich provázejí děti ještě dlouho po jejich 
skončení. Proto se starosta města rozho-
dl pro vyhlášení výtvarné soutěže na téma 
„Prázdniny“.

Do soutěže mohou děti přihlásit vlastnoručně 
vyhotovený obrázek (libovolnou technikou) for-
mátu A4 s tématikou prázdnin. Soutěž je určena 
pro žáky prvního stupně základních škol z Hlučí-
na a jeho částí Bobrovníků a Darkoviček.

Výtvarná díla, která mohou žáci odevzdávat ve 
své škole do 30. září 2011, následně vyhodno-
tí Komise pro kulturu a školství. Vítězem soutě-
že nebude jen samotný autor vítězného díla, ale i 
celá jeho školní třída. Ti všichni budou totiž v říj-

Den se starostou,
aneb soutěž na 
téma „Prázdniny“

nu pozváni na radnici a stráví den s panem staros-
tou. Ten je seznámí s chodem městského úřadu, 
zavede do prostor, kde se běžný návštěvník nedo-

stane a samozřejmě nebude chybět ani překvape-
ní. Všechny přihlášené výtvarné práce budou ná-
sledně vystaveny v předsálí kulturního domu.

Nové  víceúčelové
hřiště v Darkovičkách 
slouží místním 
V neděli 31. července 2011 proběhlo slav-
nostní otevření víceúčelového hřiště, kte-
ré bylo vybudováno za přispění Evropské 
unie. Symbolickou pásku přestřihli spo-
lečně starosta Pavol Kubuš, místostarosta 
Alfons Laňka, předseda osadního výboru 
Darkovičky Jiří Stařinský a předseda FK 
Darkovičky Jiří Tkačík.  

Místostarosta Alfons Laňka poděkoval všem, 
kteří se podíleli na přípravě a stavbě hřiště a vyjá-
dřil naději, že na něm budou vyrůstat nové talenty 
v mnoha sportovních odvětvích. 

Prostředky na vybudování hřiště  přesáhly 3 mil. 
Kč. Významnou měrou na ně přispěla Evropská  
unie prostřednictvím Regionálního operačního 
programu Moravskoslezsko. Bylo tak korunová-
no několikaleté úsilí, které zahrnovalo kromě pro-
jekční přípravy také zpracování žádosti o dotaci 
a postavení hřiště. Samotná stavba byla, jak už to 
bývá, nejkratší na celé akci a trvala přesně 31 dní.

Hřiště je určeno pro volejbalisty, tenisty, basket-
balisty, házenkáře a samozřejmě na něm budou 
trénovat i hráči mistního fotbalového klubu. Vel-
kou výhodou hřistě je umělé osvětlení, které pro-
dlouží dobu jeho využití.

Ve znamení oslav proběhl celý víkend, protože 
místní tělovýchovná jednota slavila již 80 let od 

svého založení. To proběhlo v roce 1931, ale ko-
řeny sportovních spolků v Darkovičkách sahají až 
do roku 1914. 

Jak už je na těchto akcích zvykem, slavilo se 
hlavně sportem. A tak diváci, kteří se nenechali 
odradit chladnějším počasím, mohli vidět fotba-

lové zápasy týmu minižáků, dorostu a samozřej-
mě mužů.  

80. výročí bylo také  příležitostí pro setkání funk-
cionářů, bývalých a současných členů klubu, kteří 
se v dlouhé historii tělovýchovné jednoty Darko-
vičky podíleli na její činnosti. 

Další jednání zastupitelstva proběhne
v úterý 15.9.2011 od 16 hodin v KD Hlučín.

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

Parkování ve městě
Velký rozhovor se starostou 
o řešení dopravy v Hlučíně



Problém s parkováním především na sídlištích je 
celorepublikový a nevyhýbá se ani našemu městu. 
Situace v parkování ve městě není jednoduchá, ale 
určitě má řešení.  Město přijalo v minulosti celou 
řadu opatření. Mezi ně patří vyznačení parkova-
cích zálivů, vybudování několika parkovišť nebo 
stanovením jednosměrného provozu s možností 
parkování na ulici. 

Nemáte kam
zaparkovat auto? 

Asi málokdo z nás uvažuje při pořizo-
vání auta o tom, kde s ním bude par-
kovat anebo kolik ho dokonce parko-
vání auta může stát. Přitom by to mělo 
být jedno z důležitých hledisek při po-
řizování auta. 

Na názor jak řešit parkování ve městě 
jsme se zeptali i starosty Pavola Kubuše. 

Pane starosto, kde je podle vás v Hlučíně nej-
větší problém s parkováním? 

Jde o sídliště Rovniny a OKD, centrum města, 
dále před školami, školkami, poštami, kostely, 
některými obchody, ale i v průjezdných ulicích. 
Bohužel v poslední době si lidé stěžují i na par-
kování před rodinnými domy.  

Můžete blíže popsat co lidem vadí?  
Stěžují si na odstavená auta v blízkosti křižo-

vatek, která překážejí ve výhledu do křižovatky. 
Příkladem je ulice Svornosti nebo ulice Nový 
svět v Darkovičkách. Tady jezdí maminky s dět-
mi do školky a v křižovatce stojí kamion. Mamin-
ky musí vyjet až do poloviny silnice, aby vidě-
ly, zda mohou vyjet. Před školkou se otáčejí na 
minimálním prostoru silnice, kde stojí odstave-
ný další nákladní automobil nebo řada osobních 
aut. Odstavená vozidla vadí řidičům na ulici Vi-
nohradské, Zahradní, Severní, Růžové, Okrajové 

a dalších. Hasiči v rámci cvičných jízd vyhod-
notili z pohledu možnosti příjezdu k požáru ko-
lem zaparkovaných aut jako nevyhovující celkem 
9 ulic. Jde o ulice Pionýrská, U Zámečku, Jarní, 
Dukelská a další.

Technické služby nejsou schopny projet s plu-
hem ulicí Na Včelínku, ale nejsou schopny odhr-
nout sníh na mnoha dalších ulicích, kde parkuji 
auta v zimě i několik dnů bez toho, aniž by vyjely. 

Myslíte si, že se dá situace nějakým jednodu-
chým způsobem vyřešit? 

Jednoduchým způsobem určitě ne. Naši před-
kové, kteří budovali města, netušili, že v každé 
rodině bude auto, v některých dokonce více, a že 
v některých budou mít ještě auta služební. Ulice 
vystavěné ještě před několika léty mají šířku 5 a 
půl metru. V současnosti mají mít minimálně 3 
m pro každý směr. Domy se často stavěly až na 
hranici pozemku. Takže např. na ul. Vinohradské 
nemají před garáží místo na odstavení dalšího 
auta. A situace u paneláků? Jedno místo na 4 – 6 
bytů. Řešením je vybudovat parkoviště.  

Rozhodl jste se spolu s vedením města pro-
blém parkování vyřešit. Je to vůbec ve vašich 
silách?  

Vyřešit parkování  je dlouhodobý problém a 
samozřejmě není v silách vedení města, aby to 
zvládlo během jednoho roku. Jde nám spíše o ur-
čení postupu v několika příštích letech.

A síly města? Posledním příkladem je vybudo-
vání cesty kolem obchodu na ul. Dukelské u Zá-
kladní školy Rovniny. Cesta v délce cca 70 m a 
16 parkovacích míst stálo město 2,2 mil. korun. 
Jedno parkovací místo cca 75 tisíc. Pro ilustra-
ci uvedu, že jedno parkovací místo v moderním 
parkovacím domě s výtahem a automatizova-
ným umístěním auta na místo přijde na 450 ti-
síc korun, plus poplatky za provoz. V parkova-
cím domě, kde auto vyjede do patra po vlastní 
ose, přijde na 250 tisíc. Jedno parkovací mís-
to na parkovišti na terénu splňujícím stavební a 
ekologické normy stoji 45 – 100 tisíc, ale i více, 
podle ceny pozemků. Současné veřejné rozpočty 
měst a obcí neumožňují budování základní infra-
struktury v podobě vodovodu, kanalizace, cest, 

O parkování se starostou 

Nicméně stanovit dlouhodobější strategii, jak 
parkování vyřešit je možné jen na základě dů-
sledné analýzy stavu. Proto byla odborem do-
pravy a silničního hospodářství situace na všech 

problémových ulicích vyhodnocena a zpracována 
„Koncepce parkování“, která by měla na základní 
otázky, jak se s problémem parkování vypořádat, 
odpovědět.  

Vážení  spoluobčané, 

letní  prázdniny máme za sebou a většina z nás 
i dovolenou. I já s manželkou jsme byli týden u 
moře. A bylo dobře. Žádné e-maily, žádní stě-
žovatelé, žadatelé nesplnitelných požadavků, 
úkoly. Ani telefon mi na pláži nezvonil. 

S manželkou po 35 letech manželství patříme 
do kategorie lidí, kteří si už skoro všechno řekli, 
a tak jsem většinu času vnímal prostředí a lidi 
okolo. Byli jsme se podívat ve městě, které se ale 
od našeho odlišuje tím, že je u moře a žije z velké 
části z turismu. Navštívili jsme i městečko ve vni-
trozemí, které je podobné našemu a navíc znám 
paní místostarostku, tak jsem ji navštívil.

Měl jsem snahu najít, co dělají v těchto městech 
lépe než my. Přestože mají většinu problémů stej-
ných jako my, našel jsem rozdíly. Jenom tři pří-
klady. Ve městě plném turistů byl noční klid, hla-
sitá hudba hrála odpoledne a večer do 21 hodin, 
pak už podstatně tišší v restauracích. Na ulicích 
nebylo zaparkované auto v rozporu se zákonem. 
V městečku ve vnitrozemí mi paní místostarostka 
řekla o nedostatečných možnostech pro sportov-
ní, kulturní a volnočasové aktivity dětí, mládeže 
i dospělých. U nás je noční klid rušen hlasitou 

hudbou, ohňostroji na rodinných oslavách i 
rychle jedoucími motocykly. Parkuje se na mnoha 
ulicích v rozporu se zákonem. Možnosti volnoča-
sového vyžití jsou na nadprůměrné úrovni.

Navíc uvedu ještě jeden rozdíl v celostátním 
měřítku. U nich mají lepší cesty, ale rychlostní 
limity na nich řidiči překračují zcela výjimečně. 
U nás je překračování rychlosti skoro pravidlem. 
Do mé uvolněné mysli najednou vklouzla myšlen-
ka, že když něco jde dobře jinde, proč by to nešlo 
dobře u všech. A tak jsem přišel k poznání, které 
je už dávno lidem známo. Poučit se tam, kde to 
funguje a nevymýšlet to, co je již vymyšleno. Od-
bory městského úřadu evidují samozřejmě pro-
blémů k řešení daleko více a vedení města doufá, 
že s pomocí občanů budou vyřešeny. 

Přeji vám pěkné babí léto. 
Starosta Pavol Kubuš
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chodníků a veřejného osvětlení. V nových lokali-
tách výstavby jsou již několik let budovány sítě z 
vlastních peněz stavebníků. Proto ani parkoviště 
ve městě není možné stavět ze společných měst-
ských prostředků. 

Pokud vím, vystudoval jste provoz a ekonomi-
ku dopravy. Máte navíc jako starosta nějaké  
řešení? 

Určitě by pomohlo zodpovědnější chování ma-
jitelů aut. V mnoha případech parkují na ulici 
před rodinnými domy, místo aby s vozem zajeli 
na vlastní pozemek. Určitě by pomohlo i využí-
vání vzdálenějších parkovišť. Každý by nejraději 
parkoval přímo pod okny domu. To bohužel nejde.  

K čemu je pak nějaká koncepce města? 
Město nemá peníze na parkoviště pro soukromá 

auta občanů, ale může pomoci jinak. Může zorga-
nizovat společenstvím vlastníků bytů a družstvům 
v bytových domech výstavbu parkovišť z jejich 
prostředků. Zpoplatnit existující městská parko-
viště a ze získaných peněz stavět další. Umožnit 
majitelům rodinných domů další vjezdy na jejich 

parcely přes pozemky města tak, aby si mohli vy-
budovat další stání pro auta. Upravit provoz na 
komunikacích na jednosměrný a umožnit tak stání 
aut na jedné straně ulice. Na společná parkoviště 
nainstalovat kamery a posílat tam hlídky městské 
policie. A koncepce? Ta sama o sobě problém ne-
vyřeší, koncepce popíše potřebu, možnosti a způ-
soby. 

Předpokládám, že se touto problematikou za-
býváte již  nějakou dobu. Překvapilo vás zatím 
něco? 

Ano, překvapila mě  reakce některých lidí, i když 
jsem ji do určité míry očekával. Na jaře jsem v 
novinách avizoval potřebu řešení parkování a 
očekával jsem nějaké reakce či dotazy. Nebyly 
žádné, jenom další stížnosti. Do kritických míst 
jsem posílal hlídky městské policie, s cílem do-
mluvit lidem, kteří nechávají auta na ulicích. Ne 
pokutovat. O jednu reakci občana se s vámi podě-
lím. „Já nemám kde parkovat, ať se město stará.“

Mám záměr hledat řešení na přechodnou dobu 
tím, že bychom zjednosměrnili některé ulice a dali 

tak možnost parkovat bez ohrožení bezpečnosti 
a bez porušování zákona. Rada města rozhodla 
upravit tímto způsobem provoz na jedné z hlučín-
ských ulic. Občané této a sousední ulice se na mě 
obrátili s protestní peticí, že si jednosměrnou uli-
ci nepřejí, a že mám zajistit, aby tam neparkovala 
auta občanů, kteří tam nebydlí. Nejsou to ale je-
diné  reakce. Jsou i takoví řidiči, kteří si po upo-
zornění  našli pro své vozidlo jiné místo. 

Co občany čeká v nejbližší budoucnosti? 
Odkládat řešení  parkování v Hlučíně dále ne-

lze. Lidé se budou muset více zamyslet nad tím, 
kde svá auta zaparkovat. Město má určité mož-
nosti a další bude hledat. Existují i vzory v okol-
ních městech, kde problém řeší. Můj známý jezdí 
do jednoho německého města, v mnohém podob-
ném tomu našemu. Tam má každé auto svoje mís-
to, mají v tom pořádek a nepřekáží si navzájem. 
Věřím, že to zvládneme i v Hlučíně. 

V září proběhne k parkování beseda s občany a 
tak doufám, že toho občané využijí a přijdou vy-
jádřit své názory. 

Rada města:
n jmenovala členem Komise pro zaměstnanost a podpo-

ru podnikání s účinností od 19.7.2011 pana Ing. Lea 
Matlocha, na funkční období  Rady města Hlučína 
zvolené pro volební  období 2010 – 2014. 

n rozhodla o návrhu členů školských rad ve školách zři-
zovaných  Moravskoslezským krajem na území měs-
ta Hlučína: Mgr. Naděžda Hladišová - Základní ško-
la, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace a 
Mgr. Jana Poláchová  – Gymnázium Josefa Kainara, 
Hlučín, příspěvková organizace.

n projednala Petici proti změně dopravního značení a 
pro  zavedení obytné zóny na ulici Svornosti a roz-
hodla ponechat v platnosti usnesení č. 17/3a) ze 17. 
schůze Rady města Hlučína, konané dne 2. května 
2011.

n projednala návrh na změnu dopravního značení u par-
koviště před požární zbrojnici v Hlučíně-Darkovič-
kách a rozhodla změnit stávající systém parková-
ní tak, že parkoviště bude vyhrazeno pro parkování 
osobních automobilů, a to na max. dobu 90 minut s 
použitím parkovacího kotouče.

n jmenovala členem Komise pro regeneraci městské pa-
mátkové zóny paní Mgr. Michaelu Pflegrovou, s účin-
ností od  16.8.2011, na funkční období Rady města 
Hlučína zvolené pro volební období 2010 – 2014.

n rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 200.000 Kč 
Římskokatolické farnosti Hlučín z dotačního pro-
gramu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury 
ČR, v rámci akce: „Oprava střechy a stropu hlučín-
ské fary“.

n rozhodla udělit souhlas se změnou výše smluvního 
poplatku za  poskytování stravy v denním stacionáři 
Dětské rehabilitace na částku 50,- Kč/dítě/den a udě-
lila souhlas se zavedení dietního příplatku ve výši 8,- 
Kč/dítě/den  s účinností od 1.9.2011.

Výtah z usnesení  
21.,22. a 23. schůze Rady 
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Kolik těch staveb tedy skutečně je? 
Jestli dobře počítám, tak 16. Některé jsou v roz-

sahu milionů, některé i desítkách milionů korun. 

Město má tak velký rozpočet? 
To ne, fakt je že tak velký rozsah investic a oprav 

bychom si jen z městského rozpočtu nemohli dovo-
lit. Naštěstí jsme byli poměrně úspěšní při čerpá-
ní různých dotačních titulů a tak většina peněz na 
investice je právě z dotací. 

Jak složité  je dotaci získat? 
Bohužel to není  vůbec jednoduché. Mnohdy 

uplynou od prvotního záměru provést opravu do 
uskutečnění stavby dva roky. Jen příprava projek-
tové dokumentace  a  příslušných stavebních po-
volení může trvat i rok a půl. Minimálně další půl 
roku pak trvá schválení dotace a příslib zajištění 
finančních prostředků.  

Z jakých dotačních titulů se ve městě staví? 
Je jich více. Třeba z dotačního programu Mi-

nisterstva životního prostředí v programu Zelená 
úsporám provádíme všechna zateplení. 

O které  objekty se jedná? 
Opravili jsme domy na ulicích Dr. E.Beneše čp. 

3 a 5 a Zahradní čp. 12 a 14. Zateplili jsme tam 
fasádu a stropy ve sklepních prostorech. Celkové 
náklady přesáhly 2 mil. korun a za dalších 1,5 mil. 
se vyměnila okna. 

Pak je to dům na ul. ČSA čp. 5,7 a 9 za částku 
2,6 mil. korun. Ten jsme dokončili v červnu. Další 
oprava proběhla na domech na ulicích Dr. E. Be-
neše čp. 8 a 10 a  Zahradní čp. 16. První etapa, 
ve které jsme vyměnili okna, proběhla loni. V čer-
venci začala druhá etapa, ve které se zateplí obvo-
dový plášť. To bychom chtěli stihnout během září. 
Částka na opravu překročí 2,7 mil. korun. 

No a nesmím zapomenout na rekonstrukci byto-
vého domu na ul. U Stadionu čp. 1, 3 a 5 a na ul. 
Zahradní čp. 33, 35 a 37, která byla dokončena v 
měsíci červenci v celkové částce 4,2 mil. korun. 

Myslím, že dům na ulici Zahradní se skutečně po-
vedl a je radost se něj podívat. 

Narazili jste na nějaké problémy? 
Těch je při tak velkých stavbách vždycky dost a 

mnohdy je těžké je předvídat. Například v letoš-
ním roce jsme opravovali dům na ul. 1. máje čp. 
1. V rámci dotace mělo být za částku převyšují-
cí 1,5 mil. korun provedeno zateplení objektu. Při 
zateplování půdy jsme zjistili, že krytina na střeše 
je v mnohem horším stavu než se předpokládalo a 
bude nutné ji vyměnit. Také bylo nutné opravit po-
lovinu z 24 komínů a znovu je postavit nad úroveň 
střechy. To si vyžádalo další náklady, které už ale 
nebyly součástí dotace. Nakonec jsme museli vy-
členit z rozpočtu dalších 900 tis. korun a stavbu 
jsme po třech měsících zdárně dokončili. 

Lidé  z okolí základních škol Hornická a Rov-
niny asi nemohli přehlédnout, že se tam během 
prázdnin intenzivně staví. 

Ano, obě školy jsou opravovány v rámci Operač-
ního programu Životního prostředí. Na Hornické 
jsme během prázdnin vyměnili okna a instalova-
li vzduchotechniku v tělocvičně a šatnách. Těším 
se, že po regulaci otopného systému se bude ško-
la mnohem ekonomičtěji vytápět a to pocítíme na 
vrácených korunkách za teplo. Tady se už ale ba-
víme o částce asi 25 mil. korun a u Rovnin dokon-
ce o 27 milionech. Rovniny jsou naše největší le-
tošní investice. Dotace na ni činí 18 mil. korun. 

Co je vlastně  úkolem odboru investic? 
Investiční technici tráví většinu svého času na 

stavbách. Na každé z nich jsou alespoň jednou 
denně, ale není výjimkou, že stavbu navštíví i ně-
kolikrát za den. Jejich úkolem je kontrolovat tech-
nologické postupy, použitý materiál a zejména 
kvalitu provedených prací. 

Jaká  je vaše role?  
Já mám roli „zlého muže“ (smích). Jednám s do-

davateli, probíráme s techniky postup prací, oka-
mžitě řešíme vzniklé problémy. Samozřejmě se zú-
častňuji na všech stavbách kontrolních dnů. Ten 
bývá na stavbě zhruba jednou za týden. Velmi 
zjednodušeně by se dalo říct, že dbám na to, aby 
město za investované peníze získalo skutečně ma-
ximum.  

pokračování na protější straně...

Když se nás zima zeptá, co jsme dělali v létě 
To, že nejsou peníze a musíme šetřit, se dnes ozývá ze všech stran. Znamená to, že 
se investiční akce města zastaví? „Peněz je sice méně, ale jen v letošním roce máme 
naplánováno tolik staveb, že mnohdy nevím, kam dřív skočit“, říká místostarosta 
Alfons Laňka, který má pod sebou odbor investic. 

Na ul. U stadionu se dům vybarvil o prázdninách do optimistické 
kombinace červené a světlé.

ZŠ Rovniny prošla kompletním zateplením, šlo o největší letošní investici. 
Část nákladů kryla dotace z Operačního programu Životního prostředí. 
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Když se nás zima zeptá, co jsme dělali v létě 
...pokračování z předcházející strany

 
Proč tedy zlý muž? 

Protože ne vždycky je domluva se zhotoviteli jed-
noduchá. Musím bránit zájmy města. Velmi čas-
to slyším o vícenákladech, o které je třeba navýšit 
rozpočet a tak mi většinou nezbývá než zaujmout 
nekompromisní postoj. Třeba u stavby výtahu v 
kulturním domě firma nestihla plánovaný termín 
dokončení stavby a stálo ji to penále. 

 Stavba výtahu proběhla o prázdninách, že? 
Ano, a byla dost složitá, protože musela být pro-

vedena úprava schodiště. O tom, jestli se tam vý-
tah vůbec vejde, rozhodovaly centimetry. Přesně 
4 centimetry. Současně jsme rekonstruovali toale-
ty, vybudovali bezbariérový vstup a parkoviště se 
3 místy pro invalidy. Opravila se okna na chod-
bách objektu a v sociálních místnostech. Celkové 
investiční náklady dosáhly 2,8 mil. korun a byly ze 
70 procent hrazeny z dotace  Ministerstva kultury. 

Dotace tedy nepokryje všechny náklady? 
Při realizaci staveb je možné z dotací uhra-

dit pouze vybrané druhy nákladů. Jedná se o tzv. 
uznatelné náklady. V případě, že některé úpravy 
do této kategorie nákladů z pohledu poskytovate-
le dotace nespadají, pak je musíme zaplatit z pro-
středků města. To se stalo např. při výměně oken 
na kulturním domě. V rámci dotace byla hrazena 
výměna oken u opravovaného mobilního vstupu, 
ale už ne oken na druhé straně objektu. Ty jsme 
ale s ohledem na vzhled a funkčnost stavby také 
vyměnili. Obdobná situace byla u zateplení zá-
kladní školy na Rovninách. Tady jsme museli vy-
měnit podlahu tělocvičny, ale ta už nebyla  uzna-
telným nákladem. 

Jak je to vlastně  s penězi? Platí se průběžně po 
fakturách, nebo až po skončení stavby? 

Dotace je poskytována zpětně po provedení vy-
účtování projektu. Proto musíme stavbu financo-
vat sami a teprve následně peníze dostaneme zpát-

ky. Penízky pečlivě plánujeme a platíme, aniž by-
chom si brali úvěr. Ten by nám stavbu zbytečně 
prodražil.  

Vy jste ale hovořil o 16 stavbách, to už jsme 
probrali všechny?

Jednoznačně nejvíce stavebních akcí je letos 
spolufinancováno z prostředků Evropské unie pro-
střednictvím Regionálního operačního progra-
mu Moravskoslezsko. A tak jsme za peníze z toho-
to programu o prázdninách začali modernizovat 
zahradu mateřské školy Severní, která bude stát 
zhruba 2,9 mil. korun. Vybudují se nově zpevněné 
plochy, veřejné osvětlení, provedou sadové úpra-
vy, opraví oplocení a vybaví hřiště. Na zahradě 
bude také kamerový systém, který by je měl ochrá-
nit před vandaly.

No a když už jsme u těch mateřských škol, tak v 
dubnu jsme začali s přístavbou pavilonu Mateřské 
školy Cihelní. Ta by po dokončení v listopadu po-
mohla vyřešit nedostatek míst v mateřských škol-
kách. Celkově tam investujeme 8,5 mil. korun. 

Co vás v poslední době nejvíce naštvalo? 
Vadí mi, že musíme provádět opravy na stavbách, 

které byly nedávno dokončené.  Jde o nekvalitně 
provedené práce. 

Na Mírovém náměstí, kde se před 5 lety vyměnili 
dlažební kostky, je povrch nerovný a přestože mají 
mít kostky životnost 90 let, tak už jsme jich museli 
spoustu vyměnit. Přitom nám v září končí záruka. 
Původní kostky z náměstí se zase použily před bu-
dovou Komerční banky a teď je na náklady měs-
ta musíme vyměnit. Také oprava střechy objektu 
na Mírovém náměstí se musela udělat už po 12 le-
tech, stejně jako hasičská zbrojnice. Obdobný pro-
blém je i na mateřské škole Cihelní, kde byla stře-
cha opravena před 2 roky. 

Co naopak potěšilo? 
Určitě to, že  se nám podařilo zahájit částečnou 

rekonstrukci silnice mezi Hlučínem a Darkovič-
kami. Po lidské stránce jsem byl mile překvapen 

obětavým přístupem pracovníků odboru investic. 
Je radost s nimi pracovat. 

 Je mezi těmi stavbami nějaká, která vám ob-
zvláště přirostla k srdci? 

To by mohlo být víceúčelové  hřiště v Darkovič-
kách. Slavnostně se otevřelo v půlce prázdnin u 
příležitosti 80. let TJ Darkovičky. Byla tam vý-
borná atmosféra, přišli bývalí i současní členové, 
taky žáci a bylo na nich vidět, že z hřiště s umě-
lým povrchem mají skutečnou radost. Hřiště stá-
lo 3,3 mil. korun.  

Je některá  akce hrazena jen z rozpočtu města? 
Jistě. Třeba nezbytná generální oprava střechy 

objektu na Mírové náměstí čp. 29 (bývalá obuv), 
která vyřešila havarijní stav střechy, přes kterou 
do objektu zatékalo. Opravila se i terasa, kterou 
se voda dostávala do bytů. Oprava nebyla levná a 
stála nás přes 800 tis. korun. 

Také jsme vybudovali parkoviště u Hrušky. Za 
2,2 mil. korun je tam 18 nových parkovacích míst. 

Připravujete nějakou další stavbu? 
Připravujeme modernizaci zahrady dětské reha-

bilitace. V současné době se ve spolupráci s Úřa-
dem Regionální rady vyřizují nezbytné adminis-
trativní náležitosti spojené s projektem. V letošním 
roce proběhne výběrové řízení a samotná stavba 
by měla být zahájena v roce  2012. Předpokláda-
né finanční náklady činí 2,3 mil. korun.  

Z Regionálního operačního programu Morav-
skoslezsko připravujeme projekty zateplení a vý-
měny oken na škole v Bobrovníkách, projekt tělo-
cvičny v Darkovičkách u základní školy a uprave-
ný projekt zateplení výměny oken a úpravy topení 
sportovní haly Hlučín. 

Pokud všechno půjde podle plánu, tak bychom 
stavby mohli zahájit v příštím roce.  

 Co byste si teď  přál nejvíce?  
Samozřejmě dobré  počasí, ať stihneme žně a do-

končit co nejvíce staveb před začátkem zimy.  

Slavnostně a symbolicky potvrdili své manžel-
ské „ano“ manželé Juráškovi, kteří oslavili v 
sobotu 18. srpna 2011 diamantovou svatbu. Ta 
první se konala na městském úřadě v Hlučíně 
v roce 1950.

Manželé Richard a Helena Juráškovi se poznali 
v roce 1950 a za rok byla svatba. Paní Helena je 
původem z Polska a v roce 1949 přišla na Hlučín-
sko za prací. Pan Richard pracoval většinu své-
ho života jako horník. Jeho manželka až do roku 
1987 pracovala jako dělnice na Nové huti v Os-
travě. O tom, že žili opravdu spokojeně svědčí i 4 
kluci a jedno děvče, které se jim postupně narodi-
li. Ti dnes mají už své rodiny a nejstarší dceři Ji-
řině je 59 let. V Hlučíně bydleli až do roku 1960 
a pak se odstěhovali do Ostravy, kde si postavili 
rodinný dům. Kromě 5 dětí se rodina rozrostla o 

Uběhlo to jako voda

7 vnuků, 7 vnuček a 7 pravnuků. Posledních deset 
let tráví spokojení manželé většinu času na chatě 
v Trojanovicích, na které je stále co vylepšovat.

A jaký je jejich recept na spokojené manželství? 
„Neměli jsme čas na hádky, protože když vycho-
váváte 5 dětí, pomáháte s výchovou vnuků a k 
tomu běháte kolem domu, tak na ně není čas,“ říká 
paní Jurášková, která kromě 60 let společného ži-
vota oslaví v říjnu i své kulaté životní jubileum.

Vítání občánků 
Vážení rodiče, v současné době připravuje-
me slavnostní přivítání pro děti narozené od  
1.1.2011, které mají  trvalý pobyt na území 
města Hlučína a jeho částí Bobrovníků a Dar-
koviček.  

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 předstihem, informováni pozvánkou. 

Bližší  informace na telefonním čísle 595 020 
224, 595 020 283.
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Počítačové  kurzy pro seniory 
V rámci aktivit komunitního plánování sociál-

ních služeb a souvisejících aktivit, pořádá město 
Hlučín počítačové kurzy pro seniory. Kurzy bu-
dou dva. Od 26. 9. do 10.10 2011 bude kurz pro 
začátečníky a od 17.10. do 31. 10. 2011 proběhne 
kurz pro mírně pokročilé. Oba kurzy se budou ko-
nat v počítačové učebně v Základní škole v Dar-
kovičkách vždy v pondělí od 16.00 do 18.00 hod. 
Kurzy budou v rozsahu šesti hodin, kapacita kaž-
dého kurzu je 15 osob.  

Kurzovné činí 200 Kč na osobu. Kurzy povede 
kvalifikovaný lektor z firmy Ha-vel Family, která 
má s pořádáním počítačových kurzů bohaté zku-
šenosti.

Přihlásit se můžete prostřednictvím  přiložené 
přihlášky, telefonicky nebo osobně v budově MěÚ 
Hlučín, dveře č. 302, Mgr. Marcela Buryová, tel. 
č. 595 020 317, 725 053 622.  

      
       začátečník         mírně pokročilý
 

Jméno: ………………………………………………………

Adresa: ………………………………………………………

Datum       narození: …………………….………………..

Telefon:.……………………………………………………

Datum:………………..  Podpis: ……………………...

V případě dotazů se obracejte na
Mgr. Marcelu Buryovou,

telefon 595 020 317 nebo 725 053 622.

Přihláška do počítačového kurzu pro seniory

V krásném areálu jezdeckého klubu na Jasénkách proběhly v so-
botu 13. 8. 2011 jezdecké závody v drezurních disciplínách a to 
stupně „Z“ a „L“.

Počasí jezdcům přálo a tak diváci mohli na startu v úlohách „Z1“ a „Z3“ 
vidět bezmála 20 startujících, což bylo nejen pro organizátory JK Baloušek 
nelehký úkol, ale také pro samotné rozhodčí, kteří hodnotili provedení přede-
psaných cviků (podobně jako v krasobruslení) včetně souladu jezdce a koně 
známkami od 0 do 10. Iva Lasáková se svým koněm Lagged Dreams se po-
starala také o atraktivní zážitek, kdy jela drezurní úlohu v dámském sedle, což 
vyžaduje dokonalou souhru dvojice a na koni nesedí obkročmo, ale bokem. 
V těžších soutěžích stupně „L4“ a „L6“ se předvedli zkušenější jezdci a po-
řadatelé jsou rádi, že se drezurní ježdění opět vrací do obliby. V konečném 
hodnocení slavily úspěch především domácí jezdkyně a to Barbora Svačino-
vá, Adéla Kozáková, Dominika Sroková a Tereza Baloušková, která zvítězila 
v obou úlohách stupně „L“.

Pořadatelé by rádi poděkovali sponzorům a partnerům závodů a to společ-
nostem KINGSTON CONSULTING, INNOSERVICE, ČESKÁ SPOŘITEL-
NA Developer centrum Ostrava, Baloušek Tisk, Drogerie Paschek, OPTIKA-
NOVUM, Dřevoprodej Kukučka a společnosti KRATEGUS.

Výsledky

Úloha „Z1“ Cena JK BALOUŠEK – 1.místo Dominika Sroková na koni Do-
ver-Port (Jezdecký klub DOVER) - na snímku, 2. Barbora Svačinová-Persie 
1 (JK Baloušek), 3. Markéta Hovjacká-Samanta Lancelot-O (Sportovní klub 
Mušketýr), 7. dekorované místo Adéla Kozáková-Iwento (JK Baloušek)

Speciální cenu za příkladnou reprezentaci Jezdeckého klubu Baloušek zís-

Jezdci na koních se sjeli do Hlučína

kaly mladé jezdkyně  Hana Petrušková na koni Keňa, Adéla Kozáková na 
Iwentovi a Kateřina Bugnerová na koni Sacramoso Majka

Úloha „Z3“ Cena ČESKÉ SPOŘITELNY Developer centra Ostrava - 
1.místo Bc. Andrea Diehlová na koni Rocker 1 (Jezdecký oddíl Merko), 2. 
Kateřina Musálková-Vanda 11 (Jezdecký klub EaV Ostrava), 3. Martina 
Toišilová-Caporta (JK Epona Jistebník), 4. Tereza Baloušková-Lady Love 
Gray (JK Baloušek), 8. dekorované místo Barbora Svačinová-Persie 1 (JK 
Baloušek)

Úloha „L4“ Cena společnosti KINGSTON CONSULTING - 1.místo Tere-
za Baloušková na koni Gorana 1 (JK Baloušek), 2. Tereza Baloušková-Mon-
tána II. (JK Baloušek), 3.Dominika Sroková-Iwento (JK Baloušek)

Úloha „L6“ Cena společnosti INNOSERVICE - 1. místo Tereza Balouško-
vá na koni Montána II. (JK Baloušek), 2. Tereza Baloušková-Gorana 1 (JK 
Baloušek), 3. Tereza Pavlíčková-Nairob (SK Starý Mlýn Opava-Kylešovice)

Po USA už druhý úspěch v Německu osla-
vil v soutěži ELEGANCE vůz TATRA 87 
známý pod názvem TATRAHEK.

Při příležitosti 125. výročí zkonstruování první-
ho automobilu se spalovacím motorem, uspořádal 
německý automotoklub ve spolupráci s německou 
poštou a firmami BOSCH, DEKRA, VREDE-
STEIN, SONAX a dalšími, tříetapovou rallye au-
toveteránů ADAC DEUTSCHLAND KLASSIK 
2011. Rallye vedla cestami Berthy a Carla Ben-
ze, to je krajem od Gaggenheimu až po Mannheim 
a nemohla minout Wiesloch s lékárnou, kde paní 
Bertha v roce 1888 doplnila palivo. Musela to 
být velmi srdnatá žena, protože řízení takovéhoto 
auta nebyla žádná legrace. Před městskou lékár-
nou onu událost dnes připomíná zajímavá a vel-

mi moderní plastika. Organizátoři rallye vybírali 
z více jak čtyř set přihlášených veteránů. Na star-
tu v Karlsruhe se sešlo 101 vozů. Mezi nimi vozy 
značek LAGONDA, TRIUMPH, MERCEDES, 
PORSCHE, ALFA ROMEO, BMW, CADILAC, 
JAGUAR, BORGWARD, DKW, EMW, BUICK, 
AUSTIN, RILEY, MG, FACEL VEGA, VOLVO, 
LANCIA, OPEL, BENTLEY, ROLLS ROYCE...

Vůz TATRA řízený hlučínským rodákem, mi-
mochodem nejstarším účastníkem soutěže Theo-
dorem Bartákem, získal 1. místo – velkou cenu v 
kategorii nejstarších automobilů vyrobených do 
roku 1945. Na západ od našich hranic pokud jmé-
no TATRA vůbec někomu ještě něco říká, tak spíš 
ve spojitosti s DAKAREM, nebo ve spojitosti se 
jmény Hanzelky a Zikmunda.

Před dvěma roky týž vůz získal 1. cenu na setká-
ní veteránů pořádanou centrem Mnichovské tech. 
kontroly. Letos o pořadí rozhodovali odborníci, v 
Mnichově diváci na stadionu silou měřeného po-
tlesku. Když TATRA obdržela největší potlesk, 
následoval rozhovor pro média zakončený pros-
bou moderátora o nastartování motoru. Přiložený 
mikrofon k výfuku moderátor okomentoval slo-
vy: „Dámy a pánové, při takovémto zvuku bled-
ne závistí každý řidič Porsche.“ Ano, vzduchem 
chlazený osmi válec zní pro fanoušky jako rajská 
hudba. TATRA 87 a před ní TATRA 77 jsou pova-
žovány světovou veřejností za originální přínos v 
konstrukci osobních automobilů a k šíření pově-
domí o dovednosti lidí z Moravskoslezského kraje 
přispívají i hlučínští rodáci.

Další veteránský úspěch v Německu reprezentuje i naše město
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spolufinancováno z rozpočtu MSK

Město Hlučín, jako člen Národní sítě 
Zdravých měst,  se i letos, tak jako v pře-
dešlých letech, přihlásilo k dnes již tradič-
ní celoevropské akci Evropský týden mo-
bility a Evropský den bez aut. V zemích 
Evropské unie probíhá tato akce již od 
roku 1998 a  Česká republika se do této 
kampaně zapojuje od roku 2002, letos 
tedy již podesáté.

Evropský  den bez aut, je jako evropský význam-
ný den zaměřený  na ochranu životního prostředí,  
pevně stanoven na 22.září. Letos tento den připad-
ne na čtvrtek a akce k Evropskému týdnu mobility 
budou probíhat od pátku 16.9. až do čtvrtku 22.9. 
Města si sama mohou zvolit v tomto týdnu kon-
krétní den, kdy uzavřou část města pro dopravu. V 
Hlučíně to bude ve čtvrtek 22.9. od 7:00 do 13:00 
hod. a uzavřeno pro dopravu bude opět Mírové 
náměstí a část komunikace u Kulturního domu.

Hlavním mottem letošního Evropského týdne 
mobility je myšlenka: „Ve městě bez auta“. Té-
matem je  samozřejmě doprava, její emise,  bez-
pečnost, ale i dopady na zdraví obyvatel či život-
ní prostředí. Cílem  letošní kampaně je, tak jako 
každoročně, upozornit občany zejména na pro-
blematiku individuální automobilové dopravy ve 
městech a na to, co s sebou tato doprava přiná-
ší. Je to znečištění ovzduší, zvýšená hlučnost a s 
tím související zdravotní rizika pro obyvatelstvo. 
Chceme touto akcí podpořit zájem o cyklodopra-
vu, pěší dopravu  i MHD, což je často alternativa 
k individuální automobilové dopravě. Proto se v 
tomto budou v celé Evropě konat besedy, před-
nášky, výstavy, pěší či cyklistické akce a spousta 
dalších aktivit. 

Město Hlučín pod záštitou Ministerstva život-
ního prostředí a ve spolupráci se základními ško-
lami, mateřskými školami, policií ČR, městskou 
policií, Kulturním centrem Hlučín a dalšími orga-
nizacemi připravilo následující akce: 

Evropský týden mobility  a Evropský den bez aut 2011 ve městě Hlučíně

Program Evropského týdne mobility 2011 
v Hlučíně 

12.9. Cestopisná přednáška „Srí Lanka“ pro žáky 
II. stupně základních škol v  Kulturním domě

13.9. Beseda pro veřejnost se zástupci samosprá-
vy a odborníky na dopravu o koncepci parko-
vání ve městě Hlučíně v Kulturním domě V 
Hlučíně. Začátek v 16:00 hodin.

18.9. Cyklojízda pro veřejnost  po cyklostezkách 
Hlučínska. Start bude opět na Mírovém náměs-
tí v Hlučíně v 10 hodin a cíl u penzionu Rho-
dos u Hlučínského jezera. Všichni účastníci 
akce obdrží občerstvení a zúčastní se slosová-
ní o ceny

20.9.-30.9. Výstava výtvarných prací žáků hlu-
čínských škol  na téma „Doprava“ v Kulturním 
domě. Vernisáž 20.9. od 8:30 hodin.

20.9. Dětský dopravní kabaret  pro žáky základ-
ních škol v Kulturním domě

21.9. Dopravně bezpečnostní akce pro žáky zá-
kladních škol ve spolupráci s policií ČR

22.9. Evropský  den bez aut
- uzavření Mírového náměstí a prostoru u kultur-

ního domu pro automobilovou dopravu
 - soutěž v jízdě zručnosti a dopravních znalostech 

pro žáky základních škol
- malování na asfaltu na téma doprava u kulturní-

ho domu pro žáky mateřských škol 

V rámci této kampaně město realizuje i urči-
tá trvalá opatření např. pokračujeme v budová-
ní bezpečných dopravních přechodů pro chodce  
(nasvětlení, bezbariérovost, vodící lišty pro nevi-
domé atd.).

Soňa Prášková

Město Hlučín má již  od roku 2005 uza-
vřenou smlouvu se společností EKO-
KOM, a.s. o zajištění zpětného odběru 
a využití odpadů  z obalů. 

V rámci této smlouvy každé čtvrtletí vykazu-
je množství separovaného odpadu, konkrétně 
skla, papíru, plastů a nápojových kartonů, kte-
ré město sebere a předá k recyklaci. Podle vy-
kázaného množství získáváme od EKO-KO-
MU finanční odměnu.  Ale separace obecně se 
neprovádí z důvodu možnosti získání finanč-
ní odměny, i když tato odměna rozhodně není 
pro město Hlučín zanedbatelná, neboť v roce 
2010 činila celkem 928 tis.Kč. Separací od-
padů se zlepšuje životního prostředí a snižu-
je „uhlíková stopa“. Následující osvědčení o 
úspoře emisí dokládá, jaké úspory díky pro-
váděné separaci město Hlučín v roce 2010 do-
sáhlo. 

Soňa Prášková

Separací odpadů zlepšujeme v našem městě životní prostředí 
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Do židle vedle mě  se posadil muž v nej-
lepších letech a už po pár větách jsem po-
chopil, že příroda, zvířata a myslivost jsou 
pro něj skutečně vším.

MVDr. Vladimír Žákovčík je veterinárním léka-
řem, ale také mysliveckým hospodářem a to bylo 
také hlavní téma našeho rozhovoru.

Co je práce veterináře si představit dovedu. Co 
je ale vlastně  náplní mysliveckého hospodáře?

Těch úkolů je celá řada, ale nejdůležitější je 
myslivecké plánování, organizování lovu a péče o 
zvěř. Jsem také zodpovědný za vedení společných 
honů na bažanty, zajíce a kachny.

Ve kterém mysliveckém sdružení pracujete?

V Mysliveckém sdružení  Březiny Hlučín. V sou-
časné době máme 26 členů. Naše honitba se na-
chází na pozemcích několika tisíc majitelů. Tito 
společně vytváří honební společenstvo, které ze 
svého středu volí Výbor honebního společenstva.  
S tím potom projednáváme myslivecké záležitos-
ti v honitbě, mimo jiné nám schvalují plány lovu. 

Někdy nám dělají  problémy někteří majitelé, kte-
ří nás při honu nechtějí  na svůj honební poze-
mek pustit. Trpělivě jim potom vysvětlujeme, že to 
vlastně nemůžou. Hony jsou schváleny městským 
úřadem a myslivci mají právo revír, za který si 
platí, projít.

Pokud bychom se na to podívali spíše z pohledu 
rozlohy, pak se jedná o 1070 ha. Zjednodušeně ře-
čeno je to 1-2 km okruh kolem Hlučína.  Honitbou 
jsou všechny pozemky s výjimkou silnic a oploce-
ných pozemků čili pozemků tzv. nehonebních.

Máte zájem o další členy?

Počet členů je pro honitbu v současné době op-
timální. Množství myslivců musí být pro honitbu 
přiměřené. Situace je jiná než třeba u rybářů. Ti 
mohou sedět u vody vedle sebe a navzájem se ne-
ruší. U nás by to nebylo možné ať už z důvodů bez-
pečnostních, tak z hlediska vzájemného rušení a 
zneklidňování zvěře. 

Fakt je, že nám stárne členská základna. Mladí 
mají často jiné zájmy a tak je náš průměrný věk 
kolem 50 let. Přitom práce kolem zvěře je často 
dost fyzicky namáhavá. Nosíme zvěři krmivo, sta-
víme posedy, krmelce a při společném honu cho-
díme ve vysokém rákosí.

S jakými finančními prostředky hospodaříte?

Za honební pozemky platíme samozřejmě nájem. 
Každý člen platí příspěvky do sdružení ve výši 1 
500 - 2 000 Kč. Potom si také kupujeme ulove-
nou zvěř.

Lidem chybí  pokora k přírodě

Co si pod starostí  o honitbu můžeme předsta-
vit?

Staráme se a hospodaříme s volně žijící zvěří. 
Krmíme ji, chráníme před vyrušováním, na vhod-
ných pozemcích zakládáme biopásy a políčka pro 
zvěř. Biopásy jsou pruhy zemědělské půdy o šířce 
zhruba 6-12 m, které jsou obhospodařovány pou-
ze pro potřeby zvěře. Plodiny zde slouží jako po-
trava pro zvěř a její úkryt.  Za podobným účelem 
jsou osévána i políčka pro zvěř. V období nouze tj. 
od října do března předkládáme  2x týdně zvěři kr-
mivo do krmelců a zásypů.  Zřizujeme a udržujeme 
tzv. slaniska, kde zvěři předkládáme sůl. Vyháníme 
zvěř z pole před sklizní pícnin (například vojtěš-
ky), aby nebyla při sečení usmrcena.

Dochází  v honitbách ke změnám?

Rozvíjejí se příměstské  části, budují se domy, 
vznikají nové zahrádky. Dochází k tzv. fragmen-
taci krajiny. Byly zablokovány přirozené přecho-
dy zvěře. Tam, kde se kdysi lovili  bažanti nebo se 
zvěř přesouvala po poli, to už není možné. Zvěř je 
stále více rušena. Proto se snažíme spolupracovat 
se zemědělci a také majiteli pozemků při vytváření 
lepšího prostředí pro zvěř.  Naštěstí se nám spolu-
práce alespoň částečně daří.

Je v okolí Hlučína dostatek zvěře?

Přírodní prostředí  zvěře se vyvíjí. S měnícím se 
prostředím ubývá drobné zvěře, tedy bažantů a za-
jíců a naopak stoupají stavy zvěře spárkaté, ze-

jména srnčí a divokých prasat. Když jsem do mys-
liveckého sdružení přišel, lovili jsme dohromady 
10 kusů srnčí zvěře. Letos jich máme v plánu ulo-
vit 60.

Pokud se nám v „minulém století“ podařilo ulo-
vit divočáka, byl to výjimečný úspěch a důvod k 
oslavě. V posledních letech jich lovíme i dvacet 
za rok.  Problémy nám dělají zejména na polích, 
kam se stahují v jarním období po vzrůstu řepky. Z 
řepky přejdou plynule do kukuřice. Ani v jednom 
z těchto porostů se divočáci nedají lovit a působí 
značné škody na zemědělské úrodě.

Naopak bažantům a zajícům současné životní 
prostředí a zejména způsob obhospodařování ze-
mědělské půdy moc nevyhovuje. Chybí jim jako 
potrava plevel na polích. Hospodářské stroje jsou 
rychlé a úroda je sice velmi rychle sklizená, bo-
hužel je při tom zraněno i značné množství zvě-
ře.  Chybí také prostory pro hnízdění a vyvádění 
mláďat. 

Negativem příměstské  honitby je hustý automo-
bilový provoz. Pod koly aut každý  rok zahyne v 
naší honitbě kolem dvaceti kusů srnčí zvěře a sa-
mozřejmě také bažanti a zajíci. My musíme o po-
čet těchto sražených zvířat snížit i náš plán lovu. A 
to mluvím jen o případech, o kterých se dozvíme. 
Dobré je taky vědět, že pokud zvěř autem srazíte, 
nesmíte si ji nechat. Pokud byste tak učinili, do-
pustili byste se pytláctví.

Čím si nárůst srnčí zvěře a divokých prasat 
zvěře vysvětlujete? Lidé spíše kritizují špatné 
životní prostředí.

pokračování na protější straně...

Psík mývalovitý



      [09] hlučínskénoviny

spolufinancováno z rozpočtu MSK

Majitelé koček, kteří své kočky nekastrují a o koťata se pak nestarají, přispívají  k tomu, že se ne-
jen přímo v Hlučíně, ale i v městských částech Bobrovníky a Darkovičky vyskytují toulavé kočky. 
Ty pak mohou být nebezpečné z hlediska přenosu nemocí a nákaz na člověka.

Proto vyzýváme všechny chovatele, aby se chovali zodpovědně nejen ke svým kočičím mazlíč-
kům, ale brali ohledy i na okolí a pokud se nechtějí  starat o další a další koťata, tak své kočky ne-
chali kastrovat, což je jediné humánní řešení, které brání nekontrolovanému množení koček. 

Majitelé  koček - chovejte se zodpovědně 

...pokračování z předcházející strany

Na polích se pěstuje více energetických plodin. 
Třeba řepka a ozimé obilí  jsou v zimním obdo-
bí dobrou potravou pro spárkatou zvěř, čímž se 
výrazně zvyšuje úživnost honitby a zvěř vlastně 
při mírných zimách po celý rok nestrádá a velmi 
úspěšně se množí. U divočáků má zase velký vliv 
nemožnost lovu v kukuřici a řepce, kde se skrývají 
po větší část roku. Záleží taky na počasí. Třeba v 
roce 2005 nám v důsledku tuhé zimy uhynulo asi 
30 kusů srnčí zvěře a její početní stav se krátko-
době snížil.

Žijí tady nějaké zvířata, která spíše škodí?

Zvyšují se stavy predátorů drobné zvěře. Roč-
ně lovíme kolem 35 lišek, pravidelně se u nás vy-
skytuje a vyvádí mladé  jezevec, povedlo se nám 
ulovit v posledních letech i několik psíků mývalo-
vitých, což je drobná šelma veliká asi jako malá 
liška a s  tmavší srstí. Tato šelmička k nám promi-
grovala z východu. 

Škody v přírodě páchají i přemnožené straky. 
Celkem systematicky na jaře likvidují pěvce, kdy 
se zaměřují na jejich hnízda.  Na podzim se slu-
čují do hejn, která mají i 50 kusů.  Jsou to chytrá 
zvířata a v době lovu se často přesunují do měst-
ských sadů, kde se lovit nedají.   Z literatury je 
známé, že spolehlivě poznají myslivce se zbraní a 
beze zbraně.

Starosti nám dělá  také krkavec. Je to chráněný 
pták, hnízdící v lese, který u nás zejména v jarních 
měsících může páchat značné škody na mladých 
zajících.

Škody páchá i moták pochop. Je to štíhlý dra-
vec s rozpětím křídel asi jako káně. Dříve tady byl 
jeden pár, teď jich je asi pět. Má zvláštní taktiku 
lovu, kdy létá asi 2 m nad porostem a prohledá-
vá šachovnicově terén. Pokud narazí na mladou 
koroptev, bažanta nebo zajíce, bez milosti jej ulo-
ví. Je také celoročně chráněn. Zajímavé je, že na 
zimu odlétá do „teplých krajů“.

Vy hovoříte o velkých počtech zvěře, ale spous-
ta lidí v přírodě narazí maximálně na zajíce 
nebo srnu.

Je to samozřejmě  dáno dobou, kdy se v lese po-
hybujete. Zvěř a zejména predátoři loví zpravidla 
v noci. Takže pokud nejdete do lesa za soumraku 
či úsvitu, tak moc šancí něco uvidět nemáte.

To zní  skoro jako pozvánka do lesa, nemáte 
problémy s chováním lidí, kteří chodí do lesa?

Je jistě správné  a zdravé do přírody chodit, je 
však nezbytné se zde umět chovat a být ohleduplný 
k jiným návštěvníkům přírody a ke zde žijící zvěři.    
Motorkáři a čtyřkolkáři  jsou schopni se prohánět 
po zasetých polích a klidně i po lese. Když je za-
stavíme, tak jsou v mnoha případech ještě sprostí, 

Lidem chybí  pokora k přírodě
nebo na nás najíždějí. Myslím, že si mnohdy ani 
neuvědomují, že dělají něco nepatřičného, že po-
rušují nějaké předpisy a zákony. 

Zvěř skutečně  potřebuje hlavně klid. Pokud je 
neustále rušena a proháněna, tak přichází o tu-
kové zásoby a vyčerpává jí  to. Také málokte-
rý návštěvník jde do přírody proto, aby uskako-
val řvoucí motorce na turistické cestě. Policie má 
samozřejmě jiné problémy než honit čtyřkolky po 
lese.

Lidem chybí pokora, neumí se v přírodě chovat, 
dělají, co se jim zlíbí.

Pomáhají vám školy třeba přikrmováním zvě-
ře?

Osvěta mezi dětmi je malá. Bohužel děti mnohdy 
o chování v přírodě moc nevědí. A tak se nám sta-
ne, že někdo najde opuštěné srnče a má snahu ho 
odnést a zachránit. Matka zatím běhá vyděšená po 
okolí a už srnče nepřijme. Pokud nám chtějí děti 
donést nějaké kaštany nebo žaludy, pak to mohou 
zanést na mysliveckou chatu na Vinné hoře, kde 
jsme každou neděli.

Chtěl byste na závěr čtenářům něco vzkázat?

Chovejme se v přírodě tak, jak chceme, aby se 
jiní chovali k nám. Ohleduplně a s respektem.

Za rozhovor poděkoval Miroslav Pech  

Záchytná stanice pro psy
V záchytné stanici pro psy v Hlučíně na ul. Mark-
vartovické, v areálu TS Hlučín s.r.o. se nyní na-
chází 7 psů čekajících na své nové pány:

Jméno: ALÍK, pes, 5 let
Popis: rezavý kříženec
Nález: 30.03.2009 ul. Květná, Hlučín

Jméno: AIDA, fena, 5 let
Popis: černožlutý kříženec knírače, milá
Nález: 05.07.2009 ul. Na Závodí, Hlučín

Jméno: RITA, fena, 4 roky
Popis: velký černý kříženec něm.ovčáka, vhodná 
na hlídání k RD
Nález: 01.10.2009 ul. ČSA, Hlučín

Jméno: BAK, pes, 4 roky
Popis: labrador, světlý, klidný, milý, k RD
Nález: 27.10.2010 ul. ČSA, Hlučín

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

Jméno: SIR, pes, asi 3 roky
Popis: kříženec jezevčíka, vhodný k RD
Nález: 23.6.2011 Darkovičky

Jméno: BÁRA, fena, 4 roky
Popis: rezavý kříženec, milá, poslušná
Nález: 30.07.2011 Bobrovníky

Další informace na www.hlucin.cz/pro-obcany/
psi-utulek/zachytna-stanice-pro-psy.html

Psík mývalovitý
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Podzimní  mobilní svoz velkoobjemového od-
padu bude v těchto termínech a lokalitách:

V termínu od 26.9. - 29.9. 2011: 
Hlučín: Hornická ul. - u kotelny
 Hornická ul. - u věžáků
 Jarní + Severní - křižovatka
 Bož. Němcové + Severní - křižovatka
 1.Máje - vedle kavárny
 Tyršova + Komenského - křižovatka
 Opavská - za bytovými domy
 ČSA naproti polikliniky - za byt. domy 
Kontejnery budou přistaveny dne 26.9., během  

termínu budou po naplnění odvezeny, znovu při-
staveny, poslední odvoz bude dne  29.9. 2011 do 
12 hod. 

V termínu od 3.10. - 6.10. 2011:               
Hlučín: Hrnčířská - u parčíku
 Dr. Ed. Beneše
 Na Krásné Vyhlídce - na konci ulice   
 Dlouhoveská - u klubu důchodců  
Darkovičky: Kulturní dům
 K Mýtu + Vřesinská - křižovatka
 Patorie 
Kontejnery budou přistaveny dne 3.10., během 

termínu budou po naplnění odvezeny, znovu při-
staveny, poslední odvoz bude dne  6.10. 2011 do 
12 hod. 

V termínu  od 10.10. –13.10. 2011: 
Hlučín: Cihelní - u kotelny
 Dukelská- parkoviště
 28.října + Písečná- křižovatka
 Rovniny - bývalá školka

 Rovniny + Na Závodí - křižovatka
 I.Olbrachta + Vinohradská - křižovatka
 Moravská + Ke Kořeni- křižovatka
 P. Jilemnického - v zatáčce
 Dělnická - uprostřed ulice
 Mánesova - konec ulice 
Kontejnery budou přistaveny dne 10.10., během 

termínu budou po naplnění odvezeny, znovu při-
staveny, poslední odvoz bude dne 13.10. 2011 do 
12 hod. 

V termínu od 17.10. –20.10. 2011: 
Hlučín:  nad cihelnou - na pravé straně
 Jasénky - pod Mušálem 
Bobrovníky: Malánky - odbočka na Vrablovec 

 Požárnická - Hrabová
 Lesní- u hasičské zbrojnice
 Na Sídlišti - konec ulice
 Střední + Křivá - křižovatka
 U Hájenky
 U BOBRY CLUBU
Kontejnery budou přistaveny ve dnech 17.10., 

během termínu budou po naplnění odvezeny, zno-
vu přistaveny, poslední odvoz bude dne 20.10. 
2011 do 12 hod. 

Do kontejnerů ukládejte jen velkoobjemový od-
pad, nepřeplňujte je a neukládejte do nich nebez-
pečný odpad , který můžete denně, včetně sobot, 
uložit na sběrném dvoře v areálu TS Hlučín s.r.o. 
na Markvartovické ulici.

Svoz velkých kusů  je určen pouze pro občany-
nepodnikající fyzické osoby! Právnické osoby a 
podnikající fyzické osoby odevzdávají odpady na 
skládce SOMA Markvartovice.       

Podzimní mobilní svoz velkoobjemového odpadu

V Hlučíně přibyly
kontejnery na plasty
a na papír 
V měsíci květnu získalo město Hlu-
čín od společnosti EKO-KOM a.s. do 
bezplatné výpůjčky dalších 8 žlutých 
kontejnerů na směsný plast a nápo-
jový karton a 8 modrých kontejnerů 
na papír.

Nové  žluté kontejnery na plasty byly umís-
těny na těchto lokalitách:

n 1 ks navíc na sídlišti Rovniny u marketu 
Hruška

n 1 ks ul. Severní –  točna 56
n 1 ks ul. Hornická –  garáže
n 1 ks ul. Boženy Němcové
n 1 ks ul. Rovniny – stará  školka
n 1 ks ul. Svornosti –  točna 34
n 1 ks Darkovičky obchod
n 1 ks Bobrovníky obchod

Kontejnery na plast se sváží  každou středu. 
Žádáme občany, aby PET lahve před vhoze-
ním do kontejneru sešlápli a tak minimalizo-
vali jejich objem a nedocházelo k přeplňová-
ní kontejnerů.

Nové modré kontejnery na papír byly umís-
těny na těchto lokalitách:

n 1ks ul. Severní –  točna 56
n 1ks ul. Hornická –  garáže
n 1ks ul. Rovniny – stará  školka
n 1ks ul. Zahradní 29
n 1ks ul. Svornosti –  točna 34
n 1ks ul.Komenského x Tyršova
n 1ks Darkovičky ul. Malá
n 1ks Bobrovníky – Bobry club parkoviště

Kontejnery na papír se sváží  každé liché 
úterý.

Nově přistavné  kontejnery jsou určeny 
pro všechny občany města Hlučína. Věříme, 
že rozšířením množství kontejnerů dojde k 
úbytku nevytříděných využitelných odpa-
dů ve směsném komunálním odpadu a sběr 
plastů i papíru bude ještě efektivnější.  

Soňa Prášková

Město Hlučín  vyhlásilo v listopadu loňského 
roku v rámci svého projektu  Hlučín zdravé měs-
to již 3. ročník fotografické soutěže u příležitosti  
Dne stromů. Všem fotografům, kteří se této soutě-
že chtějí zúčastnit připomínáme, že její uzávěrka 
je 10.10.2011. 

Název soutěže je STROMY V HLUČÍNĚ A 
OKOLÍ, vyhlašovatel a pořadatel: Město Hlučín. 
Koordinátor soutěže KC Hlučín, zodpovědný ve-
doucí soutěže: RNDr. Soňa Prášková, technická 
spolupráce: Core Trade s.r.o. - Michal Jačanin. 
Platnost soutěže: od 1.11.2010 do 10.10.2011

Do soutěže se může zapojit každý fotograf (ama-
tér, profesionál) bez rozdílu věku, pohlaví, národ-
nosti a vyznání. Svojí registrací v soutěži na www.
kc-hlucin.cz potvrzuje každý její účastník, že sou-
hlasí s pravidly této soutěže a že jím zaslané fo-
tografie pořídil osobně. Všechny zaslané fotogra-
fie budou k shlédnutí na uvedených internetových 
stránkách Kulturního centra  Hlučín. Do soutěže 
lze zasílat  pouze fotografie s tématikou stromů. 
Jedna strana fotografie musí být větší nebo rovno 
velikosti 1500 px. Fotit stromy můžete od  data 

Soutěž: Fotografujte stromy v Hlučíně a okolí
vyhlášení soutěže  do 10. října 2011. Každý fo-
tograf může poslat do soutěže maximálně 15 fo-
tografií. Fotografie musí být odesílány pouze v 
souboru JEPG a  to až v měsíci říjnu 2011 (do 
10.10.2011). Fotografie  může obsahovat copy-
righty z důvodu určení autora. Fotografie by měla 
mít aspoň krátký popis nebo svůj název podle zvá-
žení autora. Fotograf musí mít plně a správně vy-
psaný účet – kontaktní adresu, pro případné oslo-
vení. Pořadatelé si vyhrazují právo použít zaslané 
snímky do soutěže k bezplatné prezentaci v rám-
ci připravované výstavy ke Dni stromů. Všichni 
autoři vybraných snímků na výstavu obdrží  trič-
ko s tématem Den stromů a 3 nejúspěšnější obdrží 
věcné ceny od Města Hlučín.  Zvláštní cena bude 
udělena v kategorii „strom v ročním období“ ( jde  
o zachycení stejného stromu foceného z jednoho 
místa  v průběhu všech ročních období). Z foto-
grafií v této kategorii bude  vytvořena filmová ani-
mace přeměny stromu.

V případě možnosti využití fotografií vyloženě 
ke komerčnímu účelu bude toto možné pouze za 
písemného souhlasu autora. Podmínky soutěže a 
jakékoliv dotazy vám blíže vysvětlí: RNDr. Soňa 
Prášková, odbor životního prostředí nebo Mgr. 
Zdeněk Kačor, Kulturní centrum.



Poděkování 
Poděkování panu kaplanovi z místní fary 

Hlučín a pohřební službě Breuer s.r.o. Hlučín 
za velmi vstřícný a osobní přístup a vzorné 
služby na posledním rozloučení našeho dra-
hého tatínka Valtra Kuboška, které se konalo 
29. 6. 2011. Dcera Simona Šmídová. 

Děkujeme paní  ředitelce Mgr. Kateřině Bo-
kové, učitelkám a všem ostatním zaměstnan-
cům MŠ Hlučín-Severní za krásný Den dětí 
spojený s pasováním předškoláků na ško-
láky a všechny ostatní akce školního roku 
2010/2011. Zároveň  přejeme hodně zdaru v 
novém školním roce.

Za výbor rodičů Gabriela Halfarová a Dani-
ela Havránková. 

Kulturní  centrum Hlučín, Ostravská  18, pokladna: 558 270 100, kulturní dům: 595 043 397
www.kc-hlucin.cz 
od 1. 9. Zahájení kurzovní činnosti v KD
9. 9. 17.00 a 19.30 Zahájení tanečního kurzu
10. 9. 17.30 Zahájení tanečního kurzu pro manželské a přátelské páry
10. 9. 13.00 Dětský den aneb hurá do školy. Akce se koná na Hlučínském jezeru.
16. 9. 9.00 a10.30 Cestopisná přednáška pro žáky ZŠ - kino
17. 9. 13.00 Koláčobraní na Hlučínsku s hosty – parkoviště u KD
20. 9. 8.30 Vernisáž výstavy k „Evropskému týdnu mobility“
20. 9. 9.00 Dopravní kabaret – představení pro žáky ZŠ
20. – 30. 9. Výstava výtvarných prací žáků ZŠ na téma DOPRAVA
22. 9. 9.30 Malování u KD – pro MŠ
29. 9. 17.00 Martin Jarošek- autorské čtení a beseda o knize - v zámeckém televiz-

ním klubu 
Připravujeme:
8. 10. 9.00 Podzimní hlučínsko-vřesinská šlápota
15. 10. 19.00 SVĚTÁCI – muzikální představení divadelní společnosti HÁTA
22. 10. 17.00 Omlazovna – populární pořad pro dospělé    

Sportovně  rekreační areál Hlučín, tel.: 595 043 677, 595 043 690, email: srahlucin@sra-hlucin.cz, www.sra-hlucin.cz
Pronájem sportovní  haly – badminton: 150,-/hodina/hřiště, objednávky na tel. čísle: 595 043 677, 595 043 690
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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 bude upřesněno
1002 500/500 HRÁTKY S HUDBOU (lektorka Veronika Stoklasová, 

tel.: 774 231 330)  
DDM po,st 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   bude upřesněno
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 - 17:00
1018 800 LETECKÝ  A LODNÍ MODELÁŘ DDM   bude upřesněno
1019   MODERNÍ  TANEC I. DDM                      bude upřesněno
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   bude upřesněno
1024 300 ŠACHY DDM   bude upřesněno
1025   PŘÍRODOVĚDNÝ  KROUŽEK-VĚDA JE HRA -zábav-

né proniknutí do tajů přírodních věd 
DDM,
Gymnázium J. Kainara

bude upřesněno

1026 500 VÝTVARNÁ  DÍLNA DDM po 15:00 - 16:00
1027 600 VÝTVARNÉ  ČINNOSTI I. ZŠ Bobrovníky út bude upřesněno
1028 400 VÝTVARNÉ  ČINNOSTI II. ZŠ Bobrovníky út bude upřesněno
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   KONDIČNÍ CVIČENÍ S PRVKY SEBEOBRANY ZŠ Hornická   bude upřesněno
1035   MODERNÍ  TANEC II.     bude upřesněno
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
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, Ib. -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   KONDIČNÍ  CVIČENÍ S PRVKY SEBEOBRANY DDM ZŠ Hornická bude upřesněno
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 od 1.9.2011     
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Čtěte na straně 7 - 10

Ekologická příloha
Myslivost v Hlučíně 
a termíny svozu odpadů

Čtěte na straně 2 - 3 

Prázdniny už jsou za námi, ale zážitky z 
nich provázejí děti ještě dlouho po jejich 
skončení. Proto se starosta města rozho-
dl pro vyhlášení výtvarné soutěže na téma 
„Prázdniny“.

Do soutěže mohou děti přihlásit vlastnoručně 
vyhotovený obrázek (libovolnou technikou) for-
mátu A4 s tématikou prázdnin. Soutěž je určena 
pro žáky prvního stupně základních škol z Hlučí-
na a jeho částí Bobrovníků a Darkoviček.

Výtvarná díla, která mohou žáci odevzdávat ve 
své škole do 30. září 2011, následně vyhodno-
tí Komise pro kulturu a školství. Vítězem soutě-
že nebude jen samotný autor vítězného díla, ale i 
celá jeho školní třída. Ti všichni budou totiž v říj-

Den se starostou,
aneb soutěž na 
téma „Prázdniny“

nu pozváni na radnici a stráví den s panem staros-
tou. Ten je seznámí s chodem městského úřadu, 
zavede do prostor, kde se běžný návštěvník nedo-

stane a samozřejmě nebude chybět ani překvape-
ní. Všechny přihlášené výtvarné práce budou ná-
sledně vystaveny v předsálí kulturního domu.

Nové  víceúčelové
hřiště v Darkovičkách 
slouží místním 
V neděli 31. července 2011 proběhlo slav-
nostní otevření víceúčelového hřiště, kte-
ré bylo vybudováno za přispění Evropské 
unie. Symbolickou pásku přestřihli spo-
lečně starosta Pavol Kubuš, místostarosta 
Alfons Laňka, předseda osadního výboru 
Darkovičky Jiří Stařinský a předseda FK 
Darkovičky Jiří Tkačík.  

Místostarosta Alfons Laňka poděkoval všem, 
kteří se podíleli na přípravě a stavbě hřiště a vyjá-
dřil naději, že na něm budou vyrůstat nové talenty 
v mnoha sportovních odvětvích. 

Prostředky na vybudování hřiště  přesáhly 3 mil. 
Kč. Významnou měrou na ně přispěla Evropská  
unie prostřednictvím Regionálního operačního 
programu Moravskoslezsko. Bylo tak korunová-
no několikaleté úsilí, které zahrnovalo kromě pro-
jekční přípravy také zpracování žádosti o dotaci 
a postavení hřiště. Samotná stavba byla, jak už to 
bývá, nejkratší na celé akci a trvala přesně 42 dní.

Hřiště je určeno pro volejbalisty, tenisty, basket-
balisty, házenkáře a samozřejmě na něm budou 
trénovat i hráči mistního fotbalového klubu. Vel-
kou výhodou hřistě je umělé osvětlení, které pro-
dlouží dobu jeho využití.

Ve znamení oslav proběhl celý víkend, protože 
místní tělovýchovná jednota slavila již 80 let od 

svého založení. To proběhlo v roce 1931, ale ko-
řeny sportovních spolků v Darkovičkách sahají až 
do roku 1914. 

Jak už je na těchto akcích zvykem, slavilo se 
hlavně sportem. A tak diváci, kteří se nenechali 
odradit chladnějším počasím, mohli vidět fotba-

lové zápasy týmu minižáků, dorostu a samozřej-
mě mužů.  

80. výročí bylo také  příležitostí pro setkání funk-
cionářů, bývalých a současných členů klubu, kteří 
se v dlouhé historii tělovýchovné jednoty Darko-
vičky podíleli na její činnosti. 

Další jednání zastupitelstva proběhne
v úterý 15.9.2011 od 16 hodin v KD Hlučín.

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

Parkování ve městě
Velký rozhovor se starostou 
o řešení dopravy v Hlučíně

Místo kytičky
Přivítali jsme: 
Allice Šmídková *2011
Elen Mikolajková *2011
Eliška Zoubková *2011
Lukáš Dohnálek *2011  

Jubilanti: 
Piskallová Hildegarda *1918
Sedláčková Helena *1918
Paterová Lucie *1921
Kubík Slavomír *1922
Widurová Anastazie *1923
Urbanová Marie *1923
Vlčková Marie *1924
Kremser Maxmilián *1926
Kladivová Anděla *1927
Moravcová Traute *1927
Michalská Elfrída *1928
Jašek Stanislav *1928
Kreibich Jozef *1928
Glaser Jaroslav *1929
Vařechová Marie *1931
Koutná Magdalena *1933
Hrušková Jiřina *1935
Jančíková Alice *1936
Golová Annemarie *1939
Janíková Annemarie *1940 

Rozloučili jsme se: 
Sczepanová Marie *1921
Valter Kubošek  * 1944
Sovová Františka *1926

n Učitelka hledá  pronájem malého, skromného 
bytu v Hlučíně. RK ne! ucitelkahledabyt@
seznam.cz 

n Prodám řadový dům v Hlučíně 5+1 + garáž. 
Tel. 602 706 737, nevolat realitní kanceláře. 

n Prodám 3+1 v rodinném domku, ihned, cena: 
1 200 000 Kč, dohoda možná. Tel.: 595 043 
554, 606 021 236.

n Prodám družstevní  byt 3+1 ul. Čs. armády 
22, Hlučín. Tel.: 736 630 420. 

Soukromá řádková inzerce

Přijměte další krátký výlet do historie Dlouhé 
Vsi a města Hlučína na počátku minulého sto-
letí.

Dne 29. října 1894 zasedala městská rada, na 
které byla projednávána možnost sloučení Dlou-
hé Vsi s Hlučínem. Město Hlučín má v této době 
2.853 obyvatel a Dlouhá Ves 1.466 obyvatel. Sta-
rostou města byl Stanislav Voytych. V tomtéž 
roce darovali důchodci-havíři z Dlouhé Vsi far-
nímu kostelu obraz sv. Barbory a aktivní mladí 
havíři věnovali prapor, který se při slavnostních 
příležitostech a pohřbech havířů používá dodnes.  
roce 1898 se konaly na Dlouhé Vsi volby starosty 
obce, ve kterých byl zvolen stolař Franz Chamrad. 

V roce 1909 se stal starostou města Johanes Lin-
del, policejní tajemník z Königshütte. Do konce 
roku 1910 byl fojtem na Dlouhé Vsi sedlák Jo-
hann Hrubý. Posledním fojtem byl sedlák Alois 
Hlubek. Dekretem císaře Vilhelma II. došlo dne 

10.7.1911 ke sloučení města Hlučína s obcí Dlou-
há Ves. Škola na Dlouhé Vsi byla postavena v roce 
1839. 

Ve školním roce 1910/1911 ji navštěvuje 317 
dětí. Roku 1900 bylo započato s elektrifikací měs-
ta. Na strouze u mlýna byla postavena městská 
elektrárna. V roce 1902 získalo město telefonické 
spojení s okolním světem. V roce 1911 byla zahá-
jena stavba železniční tratě Hlučín – Kravaře. 

Výročí si připomeneme v neděli 11. září 2011 
Uliční slavností na celé ulici Dlouhoveské. Ve 14 
hodin bude v kostele sv. Markéty slavnostní po-
žehnání, v 15 hodin vyjde od restaurace Stará cel-
nice alegorický průvod, poté bude volná zábava 
plná překvapení, dostatek jídla i pití. 

Vše zajišťují občané Dlouhé Vsi. Akce bude za-
končena ve 20 hodin ohňostrojem na štěrkovně. 
Všichni jste srdečně zváni.                                          

Bernard Ostárek 

100. výročí připojení Dlouhé Vsi

Generace mé babičky se scházela „na rynku u 
kaple“. Generace mé maminky „na rynku pod 
kaštany“  a moje generace „na náměstí pod kaš-
tany“. Tohle se mi vybavilo, když jsem procházela 
náměstím v době výsadby nové zeleně.

A bylo mi z toho tak nějak smutno. Uvědomila 
jsem si, že právě skončila další kapitola hlučín-
ského náměstí. Ty staré, košaté stromy, které  mu-
sely být pokáceny z bezpečnostních důvodů a kte-
ré k náměstí patřily s takovou samozřejmostí, ty 
by mohly vyprávět. Zrovna tak jako kaple, která 
byla zbouraná v roce 1940. Dnes na jejím mís-
tě najdete pouze pamětní tabulku s tímto textem: 
„Na tomto místě stávala kaple Sv. Jana Nepomuc-
kého z roku 1725 zbouraná v roce 1940. Tabul-
ka vám také přiblíží podobu kaple. Že „Bez vody 
není života“ si opětně uvědomíte na místě, kde 
byla původně v dubnu 1817 postavena kašna, zva-
ná Kadža. Toto jsou dle mého soudu tři dominanty 
hlučínského náměstí.                     Anna Heczková 

bývalá archivářka

Hlučínské náměstí

Vyznání mému městu
Měla jsem to štěstí, poznat cizí  země,
Památky,  chrámy – exotické  stromy,
krásné pláže, parky, azurové  moře,
prastaré památky a výstavní  domy. 

Každá země má své  zvyky a tradice,
člověk obdivuje tolik krásných věcí,
život  velkoměsta,  rušné ulice,
noci tajuplné za svitu měsíce. 

Ze všech těchto cest po cizích zemích,
i po dlouhých letech zůstává  vzpomínka.
Byly to překrásné a radostné  časy,
na vlastní oči spatřit tolik krásy. 

Mé město je malé v náručí přírody,
Hlučínské   jezero, hejna bílých racků,
na to všechno si člověk rád zavzpomíná,
však nejhezčí z těch cest,
byla cesta domů – do mého Hlučína.

Valeria Cymorková
Domov U jezera Hlučín

Chcete sportovat a rozvíjet talent ve sportovním 
oddíle, kde sportují společně děvčata a chlapci? 
Hledáme dívky, které mají rádi pohyb, kolektiv 
a chtěly by doplnit a rozšířit řady družstva žaček 
r. 1997, 1998, 1999, 2000. Nově vznikajicí druž-
stvo chlapců hledá kluky r. 1999, 2000. Nejmladší 
ročníky 2001, 2002, 2003 a mladší můžou rozšířit  
kategorií MINI. Tréninky jsou kadou středu a pá-
tek od 16:30 do 18:00 ve Sportovní hale. 

Josef Janoš – tel. 724 950 025, trenér žaček
Martin Schmack – tel. 604 361 048, organizace

Přijďte mezi nás 



Zahradnictví Michňa

U Stadionu 4, Hlučín (směr silo)

Po – Pá: 8.00 – 17.00 hod

So: 8.00 – 12.00 hod

Tel.: 777 555 499, 605 937 531

zahradnictvimichna@seznam.cz

www.zahradnictvi-michna.cz

realizace a údržba zahrad
a řez živých plotů

prodej: okrasných dřevin,
ovocných stromů a keřů,

hnojiv, zahradních substrátů,
postřiků a semen,

jahodník za 4,50 Kč, vřes od 21 Kč

ANGLIČTINA V HLUČÍNĚ
Umíte anglicky, ale máte málo příležitostí mluvit?

Přáli byste si konverzační lekce se zku-
šeným učitelem z Anglie?

Kurzy angličtiny v Hlučíně od září

Máte-li zájem, volejte 604 432 746
nebo navštivte naši webovou stránku: 

http://anglichan.weebly.com

SOLNÁ JESKYNĚ
Třetí sezónu zahájíme v září 

v nových prostorách
- 3. patro Poliklinika v

Hlučíně.

více na tel. č. 731 337 111 nebo
www.solnajeskyne-hlucin.cz

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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Cvičení pro ženy ve Sportovní hale začínáme

05.09.2011
pondělí 18.00-18.55
Jana ptáčková - Zumba

Středa 18.00 - 18.55
Mgr. Markéta Stoklasová - easy step

Sauna v provozu od 19.9., po – so 14.00 – 22.00




