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hlučínskénoviny

František se vrátil z lázní. Naděje, 
že bude sám chodit, je veliká. 
I díky darům a pomoci obyvatel 
Hlučína.         

Čtěte na straně  3

Město vyhlásilo poprvé  
architektonickou soutěž. Měla by 
vyřešit veřejný prostor  
u Červeného kostela.

Čtěte na straně  4

Město koupí speciální kombajn 
na sekání vodních travin v jezeře. 
Na příští sezonu už by měl být 
připraven. 

Čtěte na straně 2

Na NevelkéM prostraNství 
u ostravské ulIce přIbyla 
v září socHa zNázorňující 
třI Fáze dopadu dešťové 
kapky.  

„Je to první porevoluční socha, 
která v Hlučíně vznikla speciálně 
pro veřejný prostor,“ řekl Jaroslav 
Michna z odboru výstavby Měst-
ského úřadu Hlučín, který byl ini-
ciátorem projektu Metamorfózy - 
sochy pro Hlučín. Cílem projektu 
je obohatit město i o další umělec-
ká díla. Už v této chvíli je vybraná 
druhá socha s názvem Zrcadlení na-
vržená pro Mírové náměstí.  

„Pokud to v dalších letech rozpo-
čet dovolí, rádi bychom opět vyčle-
nili nějaké peníze na další sochu. 
Opravené chodníky a nová parkovi-
ště jsou jistě důležité, ale na umění 
bychom měli také pamatovat. I na-
ši předkové nám tady nechali vý-
znamné památky, které dnes dělají 
atmosféru míst. Takže na tuto část 
tvorby města bychom určitě nemě-
li rezignovat,“ řekla místostarostka 
Blanka Kotrlová. 

Podle tvůrce Roberta Bučka se so-
cha do prostoru mezi domy poblíž 
centra výborně hodí. „Většinou má-
te buď daný prostor, kterému při-
způsobujete dílo, nebo hledáte pro-
stor pro konkrétní sochu. V tomto 
případě se podařilo zkombinovat 
obojí, takže jsme dosáhli mimořád-
ně vyvážené proporce mezi velikos-
tí, barevností sochy, jejím umístě-
ním. Usadili jsme ji tak, aby pohled 
na ni byl v souladu s tím, jak se vy-
užívá veřejný prostor, kudy cho-
dí lidi, odkud se na ni budou dívat. 
Lokalita naproti kulturnímu domu 
velmi blízko centra je intimní, má 
nízkou zástavbu, která je ale téměř 

Déšť Roberta Bučka ozdobil 
prostor u kulturního domu

socha se instalovala za pomocí těžké techniky.                      Foto: Ivana Gračková

všude kolem, utváří proto výborné 
podmínky pro sochu přesně toho-
to charakteru,“ řekl sochař Robert 
Buček. 

Sochu tvořil z umělého kamene na 
bázi polyesterových pryskyřic. Jeho 
velkou výhodou je, že v případě po-
škození lze dílo poměrně jednodu-
še opravit. „Umělý kámen je pro mě 
zajímavý, protože je velmi odolný 
vůči povětrnostním vlivům, není 
nasákavý, umožňuje mi dělat tvary, 
které by u jiného materiálu nevydr-
žely. Navíc si mohu přizpůsobit je-
ho barevnost, jak potřebuju,“ dopl-

nil autor. Na soše pracoval asi rok. 
Socha se za pomoci těžké techni-

ky instalovala ve čtvrtek 8. září. Po-
té se plocha pod ní zaplnila kousky 
černého břidličného kamene, kte-
rý kontrastuje s její bílou barvou 
a šedí okolních domů. Slavnostně, 
s hudebním doprovodem, se od-
halovala v pátek 23. září.  „Setkal 
jsem se s pozitivními, ale i negativ-
ními reakcemi na sochu. To už ale 
asi k umění patří, že vyvolává růz-
né emoce. Jsem rád, že převažují ty 
vstřícné komentáře,“ doplnil Jaro-
slav Michna.    Ivana Gračková

Ač si to většinou v každodenním 
shonu lidé neuvědomují, i obyva-
tel Hlučína se bezprostředně týká 
změna klimatu. Jak velký je tento 
globální problém, se pokusí nastínit 
přednáška, která se v Hlučíně usku-
teční ve středu 12. října od 17 hodin 
v Zámeckém klubu.

„Cílem přednášky je představit 
zájemcům problematiku změn kli-
matu. Účastníci se dozvědí, jak se 
dle nejnovějších vědeckých poznat-
ků globální změna projevuje a jaké 
dopady s sebou přináší, jaké jsou 
prognózy pro vývoj klimatu do bu-
doucna ve světě i v České republi-
ce a jaká opatření by mohla zmírnit 
její dopady,“ prozradil Josef Novák 
z pořádající, obecně prospěšné spo-
lečnosti CI2. 

Druhá část povídání s názvem Jak 
se žije obyvatelům Hlučína se bu-
de zabývat výsledky dotazníkového 
šetření věnovaného hodnocení spo-
kojenosti občanů s životem ve měs-
tě, které se v Hlučíně konalo letos 
v červnu.                                        (iga)

Ohrožuje nás klima? 

Kuriózní dopravní nehoda se stala 
19. září ráno v Hlučíně. 

Devětačtyřicetiletý řidič s těles-
ným postižením a za tím účelem 
technicky upravenou oktávií pře-
jel napříč celým náměstím, projel 
dva záhony se zelenými keři, srazil 
květináč, vyvrátil dopravní značku 
a nakonec narazil do budovy rad-
nice přesně v místě, kde se nachází 
uzávěr plynu. Ten naštěstí neunikl.

Muže odvezla záchranka s pora-
něním nohy. Podle jeho verze au-
tu selhaly brzdy. Nikdo další nebyl 
zraněn. Na místě zasahovali hasiči. 

„Mechanická poškození nejsou ni-
jak zásadní, vše se opraví. Důležité 
je, že se nikomu nic nestalo. Dou-
fám, že i řidič bude brzy v pořád-
ku,“ komentoval událost starosta 
Hlučína Pavel Paschek.           (iga)

Srazil se s radnicí



SLOVO STAROSTYn
Rakev prý nemá kapsy
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Hlučín má čerstvě 
vyfešákovaný kříž 
v kalvárii u kostela 
sv. Markéty.  Svě-
til se v první půlce 
září a bylo to setká-

ní dojemné, veselé i poučné. Dílo 
tentokrát nemuseli zadávat pracov-
níci radnice ve zdlouhavém výbě-
rovém řízení, ani pak sledovat, zda 
ji najatá firma provede dostatečně 
kvalitně a včas. 

Ujal se jí z vlastní iniciativy, dob-
rovolně a s chutí občan města, který 
se kolem sebe umí dívat jinýma oči-
ma, než jsou ty úřednické. A stači-
la mu jen drobná dotační podpora, 
aby odpracoval plno hodin nejen při 
samotné opravě, ale i při získávání 
dalších lidí pro dobrou myšlenku. 
Josef Hlubek opět předvedl, že ani 
ve zrychlené době zpráv on-line na 
internetu, sousedského nezájmu, 
úspěchu měřeném množstvím vy-
dělaných peněz se z našich životů 
nevytratil patriotismus, chuť nezišt-
ně pomáhat, uchovávat duchovní 
hodnoty, které nám v tom fofru tolik 
chybí. 

Jednou mi řekl, že rakev nemá 
kapsy. Často si to opakuju a moc si 
vážím toho, že podle tohohle příslo-
ví opravdu umí žít. V Hlučíně není 
zdaleka jediný, kdo je pro mě inspi-
rací a příkladem. 

Jemu i všem dalším lidem, jimž ne-
chybí nadšení, chuť dělat věci pros-
tě jen proto, že jsou správné, tímto 
děkuji, že mohu pyšně dělat starostu 
jejich města.    

projekt saNace, 
rekultIvace a revItalIzace 
břeHů a okolí 
HluČíNskéHo jezera, který 
Měl celý přIjít Na více Než 
800 MIlIoNů koruN, Nebude 
MožNé dělat NajedNou.

Důvodem rozdělení jsou peníze. 
Podle informací, které město do-
stalo z ministerstva financí, je vel-
ká šance na jeho realizaci, pokud 
bude možné vyhlašovat soutěže na 
dodavatele prací ve dvou na so-
bě nezávislých etapách. Rozdělení 
projektu proto ve čtvrtek 15. září na 
svém jednání schválili hlučínští za-
stupitelé. Každá etapa by měla při-
jít zhruba na 400 milionů korun. 
„Věříme, že díky tomu by se sou-
těž na dodavatele mohla vyhlásit už 
v příštím roce. A kdyby šlo všech-
no opravdu dobře, tak by snad prá-
ce mohly začít na přelomu let 2017 
a 2018,“ řekl starosta Hlučína Pavel 
Paschek. Náklady na rozdělení pro-
jektu se zavázalo uhradit minister-
stvo financí. 

První etapa projektu by měla za-
hrnout všechna protipovodňová 
opatření včetně zvýšení a zpevně-
ní hrází jezera a řeky Opavy, opra-
vy nápustného a výpustného ven-
tilu a dalších technických vodních 
objektů i mostu. 

„Tak by se zajistila protipovod-
ňová ochrana lokality i navazující 
ostravské aglomerace. Zároveň by 

se oblast mohla vyčlenit ze zápla-
vové zóny, v níž se nesmí nic sta-
vět,“ uvedl vedoucí odboru majetku 
Městského úřadu Hlučín Miroslav 
Zmrzlík. „Vynětí okolí Hlučínského 
jezera ze záplavového území by ko-
nečně umožnilo zahájit rozvoj této 
významné rekreační lokality,“ dopl-
nila místostarostka Hlučína Blanka 
Kotrlová. 

Do druhé etapy projektu sanace, 
rekultivace a revitalizace bývalé-
ho dobývacího prostoru štěrkopís-
ku se přesune rekonstrukce zničené 
a poškozené dopravní infrastruktu-
ry a budování souvisejících staveb-
ních objektů, jako jsou kruhové ob-
jezdy, parkoviště a podobně. 

Práce na sanaci Hlučínského jeze-
ra by navíc měly regionu přinést až 
250 nových pracovních míst. Vy-
plývá to z analýzy, kterou si Hlučín 
nechal vypracovat loni v červenci. 
Po ukončení všech sanačních a re-
kultivačních prací by následný roz-
voj oblasti přinesl další desítky pra-
covních míst v oblasti turistického 
ruchu i v údržbě celé lokality a ob-
sluze nových vodních staveb. 

Hotový projekt, který je největší 
v novodobé historii Hlučína, ode-
vzdal starosta Hlučína Pavel Pas-
chek ministerstvu průmyslu a ob-
chodu loni v květnu. Následně 
o něm jednal s několika ministry. 
Výsledkem byl právě požadavek na 
jeho rozdělení kvůli finanční nároč-
nosti.                       Ivana Gračková

Projekt na opravu Hlučínského 
jezera se bude dělit na dvě části

400
MIlIoNů koruN 

bude stát každá
ze dvou etap 

Vodní kombajn na sečení trav 
v Hlučínském jezeře bude kupovat 
město Hlučín. Zastupitelé na svém 
jednání ve čtvrtek 15. září schválili 
rozpočtové opatření včetně 6 milio-
nů korun na koupi lodě remorkéro-
vého typu se žací lištou. 

Vodní travina stolístek klasnatý 
se letos rozšířila v jezeře a vyhnala 
z vody mnoho plavců, kterým byl 
dotyk rostlin nepříjemný, zrušila 
závody v dálkovém plavání, kom-
plikovala práci záchranářů a ztížila 
sezonu vodním lyžařům. Cestu, jak 
situaci řešit, hledalo vedení města 
už od začátku prázdnin. Podle od-
borníků není žádoucí rostlinu zcela 
zlikvidovat, protože čistí vodu a dí-
ky ní se sinice v jezeře vyskytují jen 
velmi zřídka. 

Kombajn s lištou bude trávy se-
kat v hloubce 1,8 metru, ukládat 
je v zásobnících a poté vykládat na 
břeh na předem nachystaných pro-
storech, odkud  by se pravidelně od-
vážely. Stroj bude podle odborníků 
vhodné kombinovat s vysazením 
ryb, které by se trávou živily. 

„Cílem je dostat jezero do stavu, 
kdy budou rostliny, zvířata i lidi 

Vodní kombajn poseká trávy ze štěrkovny 

žít ve vzájemné symbióze,“ uved-
la místostarostka Blanka Kotrlová.

Pro rozpočtové opatření s částkou 
vyčleněnou na pořízení kombajnu 
hlasovali zastupitelé napříč politic-
kým spektrem.  

„Teď se budeme snažit co nej-
rychleji vypsat výběrové řízení na 
dodávku kombajnu, protože výro-
ba takového stroje, který se nedě-
lá sériově, trvá až půl roku. A my 
ho chceme mít na jezeře už příš-
tí rok hned zjara, jakmile to umož-

ní počasí,“ doplnila místostarostka 
s tím, že obdobný kombajn mají ta-
ké v Plzni, kde ale obhospodařuje 
o dvě třetiny menší vodní plochu. 
V provozu je od jara do podzimu 
každý pracovní den na jedné smě-
ně. V Hlučíně se prozatím počítá 
s tím, že by kombajn jezdil sedm 
dní v týdnu ve dvousměnném pro-
vozu. Na jeho provoz bude muset 
město přijmout až tři zaměstnance, 
kteří budou muset absolvovat spe-
ciální proškolení.  Ivana Gračková

obdobný vodní kombajn mají v plzni.                                          Foto: petr breitkopfKrytý průchod u nádraží Českých 
drah, který ústí v ulici Petra Bezru-
če, bude od 10. do 31. října uzavře-
ný. Společnost TS Hlučín ho bude 
v té době rekonstruovat. 

„V průchodu budeme pokládat 
nový chodník, opravovat se bude 
i přilehlé schodiště.  Cílem inves-
tice hrazené z rozpočtu města je 
zpříjemnit občanům pohyb tímto 
úsekem,“ uvedl ředitel TS HLučín 
Roman Šťastný. Po dobu rekon-
strukce je nutné, aby občané využí-
vali namísto průchodu most v ulici 
Čs. armády.                                  (iga)

Průchod 
u nádraží se
bude opravovat
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Rada města v září
n uvítala nového radního Jana La-

toně, kterého 15. září zvolilo za-
stupitelstvo namísto zesnulého 
Pavla Řehy. 

n rozhodla poskytnout příspěvek 
ve výši 2 000 korun všem dětem 
třetích tříd, které se ve školním 
roce 2016/2017, a v případě školy 
v Darkovičkách ve školním roce 
2017/2018, zúčastní ozdravných 
pobytů.

n odsouhlasila poskytnutí dotace 
Moravskoslezskému kraji z roz-
počtu města pro prvních dvanáct 
žadatelů z Hlučína o příspěvek na 
pořízení nového moderního kot-
le. Město se touto formou podílí 
na kotlíkových dotacích pro své 
občany 5% příspěvkem. Částka 
pro první várku schválených ža-
datelů je 85 447 korun. 

n odsouhlasila zhotovitele rekon-
strukce místní komunikace So-
kolská v Bobrovníkách, kterým 
bude společnost Eurovia z Ost-
ravy. Práce provede za 404 tisíc 
korun bez DPH.  

n odsouhlasila zhotovitele rekon-
strukce ulice Cihelní, kterým 
bude společnost Semita-DS z Ve-
řovic. Práce provede za 2,742 mi-
lionu korun bez DPH.

n přijala nabídku společnosti ČEZ 
Energetické služby na zpracová-
ní studie veřejného osvětlení pro 
město Hlučín za 79 tisíc korun 
bez DPH.    

n vzala na vědomí sdělení o změně 
názvu fotbalového oddílu na Fot-
balový klub Darkovičky

n stanovila termíny svatebních ob-
řadů v obřadní síni Městského 
úřadu Hlučín v roce 2017 

 

Z RADY MĚSTAn

tříletý FraNtIšek 
štěpaNík z HluČíNa, 
který trpí dětskou 
Mozkovou obrNou, Má 
za sebou druHý pobyt 
v reHabIlItaČNí dětské 
léČebNě.

Výsledky intenzivní neurorehabi-
litace jsou u Františka na první po-
hled znát. Chlapec se výrazně zpev-
nil, už se dokáže postavit na nohy, 
pokud má ortézy. A jeho maminka 
Martina Štěpaníková věří, že si re-
habilitací a dalším cvičením její syn  
ještě natolik posílí svaly, až dokáže 
sám chodit.  

„Ten rozdíl oproti stavu před deví-
ti měsíci, kdy František začínal prv-
ní rehabilitační pobyt, je obrovský.  
Udělali jsme kus práce. Nejenže 
s ortézkami už stojí, ale také začal 
používat i levou ruku, kterou měl 
dříve pořád sevřenou v pěst. Teď už 
ji zapojuje a dokonce zvládne ručič-
ky i spojit,“ je nadšená maminka. 

První speciální rehabilitační pro-
gram v Sanatoriích Klimkovice 
Františkovi zaplatili lidé v Hlučíně, 
kteří přispívali různými formami do 
celohlučísnké sbírky. Z té se poté 
kupovala i speciální rehabilitační 
tříkolka, aby mohl chlapec trénovat 
také doma. Druhý pobyt Františko-

Rehabilitace Františkovi pomáhá

vi letos v létě vytančili, případně 
vyběhali návštěvníci festivalu Štěr-
kovna Open Music prostřednictvím 
aplikace Pomáhej pohybem Nadace 
ČEZ. A to v extrémně krátké době 
za první festivalové odpoledne.  

 „Zdá se, že se energie lidí přemě-
nila nejen na finance, ale také na 
magickou sílu, která pomáhá tomu 
šikovnému klučinovi v léčbě,“ do-
dal mluvčí Skupiny ČEZ Vladislav 
Sobol.

„Při prvním pobytu se u Františka 
podařilo snížit spasticitu na dolních 
končetinách, posílit osové svalstvo 
a zlepšit hybnost horních konče-

tin. Také jsme zvládli zapojit levou 
ruku do opěrné funkce a celkově do 
běžných činností,“ líčí Františkova 
fyzioterapeutka Renata Svrčková.  
Františkovi pomohla i logopedie, 
začal více slabikovat.  „Během dru-
hého pobytu si chlapec cvičením 
ještě více posílil svaly, zlepšil sta-
bilitu a zkvalitnil pohybový projev. 
Velkým pokrokem je, že už dokáže 
krátkodobě samostatně stát v pro-
storu a hrát si, což dříve nezvládl,“ 
doplnila fyzioterapeutka. Podle ní 
sice Františka čeká ještě hodně prá-
ce, ale je předpoklad, že bude cho-
dit.                            Ivana Gračková

František v sanatoriích klimkovice celý měsíc cvičil až čtyři hodiny denně. 
Foto: Ivana Gračková

Tři zastávky v Hlučíně se rodí 
v novém, moderním designu pod-
le návrhu městského architekta 
Jana Richtra. Opravují se zastáv-
ky v Ostravské ulici u Mountfiel-
du a na Rovninách u točny. Nově 
se buduje zastřešená zastávka 
v Ostravské ulici U Kuchaře.  

„Tu jsme se rozhodli přidat, pro-
tože odtamtud cestuje dost lidí 
a čekání nebylo komfortní. Původ-
ní zastávky z ocelové konstrukce 
a s prosklením byly ve špatném 
stavu, polepené plakáty, které té-
měř nešly sundat, působily neu-
těšeně,“ uvedla vedoucí odboru 
investic Městského úřadu Hlučín 
Gabriela Dihlová. Výběrové říze-
ní na stavbu vyhrála nejnižší ce-
nou společnost Fichna-Hudeczek 
z Píště. Zastávky přijdou rozpočet 
celkem na 1,1 milionu korun. Bu-
dou v jednotném stylu, z lícových 
cihel, které vychází z tradice míst-
ní architektury.                         (iga)

Zastávky budou
v novém designu

DŘÍVE

NOVĚ

První etapa zateplení Kulturního 
domu a hasičárny v Bobrovníkách, 
jejíž součástí byla oprava střechy 
i podlah a injektáž objektu, skonči-
la v polovině září. Z rozpočtu města 
se na něj vynaložilo přes milion ko-
run. „Kulturní dům jsme zateplova-
li kvůli energetickým úsporám, při-
tom se udělala i nová fasáda, takže 
objekt prohlédl,“ uvedla Pavla Ho-
libková z městského investičního 
odboru. Druhá část oprav kulturní-
ho domu se ještě připravuje. 

V Hlučíně jsou zatepleny skoro 
všechny městské budovy včetně 
školských zařízení, zbývají už jen 
tři bytové domy.                             (iga) 

V Bobrovníkách
se zateplovalo
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další veřejNý prostor 
v HluČíNě by se MoHl 
doČkat zásadNí 
proMěNy. Město vypsalo 
arcHItektoNIckou soutěž 
Na obNovu prostraNství, 
které se rozkládá MezI 
ČerveNýM kosteleM 
a polIklINIkou. 

„Důvodem pro vypsání architek-
tonické soutěže je snaha získat kva-
litní a komplexní návrh na revitali-
zaci tohoto veřejného prostranství. 
Vzhledem k tomu, že architektonic-
ká soutěž přináší konkrétní návrhy 
a různorodé způsoby řešení, má 
nezávislou porotu a kritériem hod-
nocení není pouze cena, ale poměr 
ceny a kvality, jeví se její vypsání 
jako nejvhodnější způsob, jak zís-
kat návrhy na řešení významné-
ho městského prostoru,“ vysvětlil 
městský architekt Jan Richter, ve-
doucí oddělení rozvoje, plánování 

a památkové péče Městského úřadu 
Hlučín s tím, že v našem městě pů-
jde o první soutěž tohoto druhu. 

Už v srpnu její vypsání odsou-
hlasili radní města. Prostranství 
s parkem je totiž v současnosti neu-
spořádané. „Je to zastaralý prostor, 
který nereaguje na současné různo-
rodé funkční využití a požadavky. 
Konečným cílem revitalizace bude 
vytvořit multifunkční veřejný pro-
stor sloužící jako park s význam-
nými kulturními a přírodními pa-
mátkami. Tento prostor by měl být 
propojujícím článkem organismu 
města, který zajistí pohodlný prů-
chod a zároveň umožní důstojný 
a bezbariérový přístup do objektů 
veřejných institucí. Návrhy archi-
tektů by měly řešit obnovu veřejné 
zeleně, vybudování a opravu chod-
níků, parkovacích ploch, umístění 
laviček, košů, stojanů na kola, ve-
řejné osvětlení,“ doplnil architekt. 

Ivana Gračková

Návrh na řešení veřejného prostoru by
poprvé mohl vzejít z architektonické soutěže

prostranství kolem Červeného kostela by mohlo doznat změn. jejich podobu 
navrhne architektonická soutěž.                                                       Foto: Ivana Gračková

Hned na několika místech v Hlu-
číně přibyly zpomalovací semafory. 
Jedná se o frekventované lokality 
v blízkosti škol. 

Výhodou je, že si je mohou 
chodci na přechodu přepnout na 
zelenou. Zároveň automaticky 
naskočí červená, jakmile se blíží 
auto vyšší než povolenou rych-
lostí. Začátkem prázdnin se zpo-
malovací semafory instalovaly 
na přechodech pro chodce v ulici 
Písečná u kapličky a v ulici  ČSA 
poblíž křižovatky s ulicí J. Nerudy.  
 „Oba přechody byly již dříve zvlášť 

Zpomalovací semafory jsou v Hlučíně další novinkou v dopravě
osvětlené, aby na nich byly chodci 
bezpečnější. Ale protože jsou kou-
sek od škol, rozhodli jsme se dopl-
nit i semafory, které zpomalí řidiče 
na bezpečnou rychlost,“ objasnila 
Pavla Holibková z odboru inves-
tic hlučínské radnice. Semafory 
od firmy Eltodo přišly každý na 
340 tisíc korun. Na podzim přibu-
de stejný semafor i v Malánkách 
u autobusové zastávky. Dodá ho 
zlínská firma Cross a včetně insta-
lace nového osvětlení, které tam 
zatím chybí, přijde na necelých 
400 tisíc korun.                           (iga) 

zpomalovací semafor na přechodu poblíž základní školy Hornická chrání 
chodce při přecházení frekventované silnice.                          Foto: Ivana Gračková

Zkvalitnit pitnou vodu, která teče 
lidem z kohoutků, chce městská 
společnost Vodovody a kanalizace 
(Vak) Hlučín. Proto bude v říjnu ce-
loplošně odkalovat vodovodní síť.

„V průběhu dojde k částečnému 
poklesu tlaku vody v místech od-
běru, případně ke vzniku železitého 
zákalu vody. Hygienické parametry 
budou dodrženy,“ upozorňuje tech-
nik Vak Hlučín Petr Schimánek.  
V domácnostech je v té době nutné 
věnovat větší pozornost provozu 
domácích spotřebičů napojených 
na rozvody vody, jako jsou vodo-

vodní armatury – baterie, pračky, 
myčky nádobí, WC a podobně. 

Odkalování bude probíhat postup-
ně v celém Hlučíně, v Darkovič-
kách i Bobrovníkách od 6. do 19. 
října, vždy od 7 do 14 hodin.  (red)

Harmonogram odkalování vo-
dovodní sítě: 

6. 10. – Bobrovníky, Malán-
ky, Vrablovec, ul. Rovniny;  7. 
10. – Darkovičky – ul. Jandova,  
U Rybníku, Pěší, U Dvora, Sado-
vá, Na Záplotí, U Zámečku, Pio-
nýrská; 10. 10. – Darkovičky – ul.  

K Mýtu, Vřesinská, Kozmická, 
Kolejní, Pěkníkova, Nový Svět, 
K Lesu, K Boru, Luční, Za Humny;  
11. 10. – Hlučín - ul. Markvartovic-
ká, Rovniny (přivaděč), U Vodárny, 
Na Závodí, Boční, Mánesova, Lel-
kova, Slovanská; 12. 10. – Hlučín – 
ul. Seifertova, 28. října, Dukelská, 
Družební, Mládežnická, Okrajová, 
Kosmonautů, Svornosti, Dělnická, 
Okružní; 13. 10. –  Hlučín – ul. 
Na Včelínku, Ostravská, Zahradní, 
Komenského, Tyršova, U Stadionu,  
E. Beneše, Školní, Hluboká, Cihel-
ní; 14. 10. –  Hlučín – ul. Mírové 

náměstí, Opavská, Zámecká, Bo-
chenkova, U Bašty, G. Svobody, 
Pode Zdí, Na Valech, Hrnčířská, 
Úzká, Farní; 17. 10. –  Hlučín – ul. 
Promenádní, Celní, Na Kr. Vyhlíd-
ce, Dlouhoveská, Růžová, Čapko-
va, Dvořákova, Moravská, Zátiší, 
Ke Kořeni, Horní; 18. 10. – Hlučín 
– Vinohradská, Jasénky, Písečná, 
Záhumenní, Vančurova, M. Maje-
rové, I. Olbrachta; 19. 10. – Hlučín 
– ul. ČSA, B. Němcové, P. Bezruče, 
Pekařská, Jarní, Severní, 1. Máje, 
Květná, J. Nerudy, Hornická, Příč-
ní, P. Strádala, Krátká, Jaselská.                                                                 

Odkalení vodovodů zkvalitní pitnou vodu pro domácnosti 
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baHNo, které splácHl do 
ulIc darkovIČek srpNový 
lIják, uklízela Městská 
FIrMa ts HluČíN. práce 
stály už přes 80 tIsíc 
koruN. 

Další pomoc pro lidi v Darkovič-
kách, které v pondělí 29. srpna po-
stihla povodeň způsobená prudkým 
přívalovým deštěm, bude organi-
zovat město Hlučín v nejbližších 
dnech. Návrh zastupitele Alfonse 
Laňky oslovil jeho kolegy na jedná-
ní zastupitelstva ve čtvrtek 15. září. 
Jaké škody voda napáchala kon-
krétním lidem, teď bude zjišťovat 
speciálně ustavená komise, která 
bude také domlouvat vhodné formy 
pomoci. 

Průtrž mračen se silným větrem 
a kroupami, které se přehnaly nad 
Hlučínskem, napáchala největší 
škody právě v části Hlučína Darko-
vičky. Déšť tam spláchl z polí hlínu, 
kterou naplavil do centra této části 
města. Ulice Kozmická, Pěkníkova, 
Jandova, K Mýtu a další pokryly až 
dvaceticentimetrové nánosy bahna, 
které spolu s vodou nateklo lidem 
do zahrádek i do sklepů. Vítr vy-
vrátil nebo polámal mnoho stromů 
a větví v aleji kolem hlavní cesty 
mezi Hlučínem a Darkovičkami.

Na místě zasahovali s profesionál-
ními hasiči také dobrovolníci z Dar-
koviček, Bobrovníků, Darkovic, 

Pomoc po povodni do Darkoviček přijde

Hatě, Kozmic, Ludgeřovic, Šilhe-
řovic i z Hlučína, celkem v Darko-
vičkách pracovalo devět jednotek. 

„Slejvák to byl pořádný, ale te-
prve až jsme při poplachu vyběhli 
z domů, zjistili jsme, že místo ně-
kterých ulic se valí potoky vody,“ 
prozradil Pavel Kuchař z jednotky 
dobrovolných hasičů v Darkovič-
kách, velitel zásahu na jednom ze 
zasažených úseků. „Nejprve jsme 
museli co nejrychleji otevřít ka-
nály, ať má kam odtékat voda ze 
silnic i zahrad. Pak jsme umisťo-
vali do zaplavených sklepů rodin-
ných domů čerpadla. Měli jsme 
jich k dispozici asi šest. Vyčerpání 
vody z jednoho sklepa přitom trva-
lo i dvě hodiny,“ líčil dramatickou 
noc Pavel Kuchař. Hasičům hodně 

pomohl místní majitel statku Alois 
Fichna, který ochotně půjčil dva na-
kladače na odvážení bahna. 

„Pracovali jsme asi do půl třetí do 
rána. Pak jsme museli trochu uklidit 
techniku, vysprchovat se a většina 
z nás vyrazila normálně do práce,“ 
uzavřel velitel hasičů z Darkovi-
ček. Na místě byl také starosta Pa-
vel Paschek, který zajišťoval zásah 
Městské policie Hlučín a následnou 
pomoc městských technických slu-
žeb. „Strážníci spolu s Policií ČR 
na místě řídili dopravu. Nebezpečí 
hrozilo řidičům, kteří by třeba vjeli 
běžnou rychlostí do bahna v uli-
cích. Bylo také zapotřebí postarat se 
o bezpečnost zasahujících hasičů,“ 
řekl starosta.

Hned od úterního rána zaháji-

li úklid Darkoviček pracovníci 
městské firmy TS Hlučín. „Jen za 
dopoledne jsme vyvezli devět sed-
mikubíkových kontejnerů plných 
bahna,“ prozradil vedoucí provozu 
TS Hlučín Radim Mudrik. V Dar-
kovičkách pracoval malý bagr, trak-
tor s vlečkou na vodu, který umý-
val chodníky, samosběrný zametač 
i kropicí vůz. Firma také přistavila 
kontejner na velkoobjemový odpad, 
kam mohli lidé bezplatně vyhazo-
vat vše, co jim zničila voda v zapla-
vených sklepech. 

Podle informací vedoucí odboru 
životního prostředí a komunálních 
služeb hlučínské radnice už přišel 
úklid Darkoviček po povodni na 
více než 80 tisíc korun.

Ivana Gračková

déšť spláchl do ulic hlínu z polí, takže se darkovičkamu valily hnědé potoky.                                          Foto: Nikola schebestíková

Do žlutých pytlů a žlutých kon-
tejnerů na plasty je možné dávat 
kromě plastů a nápojových kartonů 
i kovové odpady.

Jde především o drobný komu-
nální odpad, jako jsou například 
plechovky od nápojů, od konzer-
vovaných potravin, kovové obaly 
od kosmetických sprejů a podobně. 
Jedná se o surovinu, která se dů-
sledně dotřiďuje na speciální lince 
firmy Marius Pedersen v Chlebičo-
vě. „Přestože jsme tuto informaci 
opakovaně zveřejňovali, tak mno-
ho lidí ji ještě nezaregistrovalo. Je 
to škoda, protože kvůli tomu často 
končí ve směsném odpadu a pak na 
skládkách odpad, který by se dal 
využít jako cenná surovina,“ upo-
zorňuje Soňa Prášková, vedoucí 
odboru životního prostředí a ko-
munálních služeb Městského úřadu 
Hlučín.                                       (iga)

Podzimní mobilní svoz velkoob-
jemového odpadu bude v Hlučíně 
a jeho městských částech probíhat 
od 3. do 27. října.  Kontejnery se 
budou v Hlučíně a v jeho městských 
částech rozmisťovat v konkrétních, 
předem stanovených termínech. 

Přistaveny budou vždy v průbě-
hu prvního dne svozu. Jakmile se 
naplní, budou se odvážet a přistaví 
se nové. Konečný odvoz bude vždy 
poslední den mezi sedmou a dva-
náctou hodinou.

Do kontejnerů, které se nesmí pře-
plňovat, je možné ukládat jen vel-
koobjemový odpad, nepatří do nich 
odpad nebezpečný. Ten je možné 
odevzdat denně včetně sobot ve 
sběrném dvoře v areálu TS Hlučín 
v Markvartovické ulici.

Od 3. do 6. 10. v Hlučíně v lo-
kalitách: ul. Hornická - u kotelny, 

u věžáků a na křižovatce s ulicí  P. 
Strádala, ul. Jarní + Severní - kři-
žovatka, ul. B. Němcové + Sever-
ní - křižovatka, ul. 1. Máje - vedle 
kavárny, ul. Tyršova + Komenské-
ho - křižovatka, ul. Opavská - za 
bytovými domy a ul. ČSA naproti 
polikliniky - za byt. domy. 

Od 10. do 13. 10. v Hlučíně v lo-
kalitách: ul. Hrnčířská - u parčíku, 
ul. Dr. Ed. Beneše, ul. Na Krásné 
Vyhlídce - na konci ulice, ul. Dlou-
hoveská - u klubu důchodců (7. 10. 
- 9. 10.) a u kapličky (9. 10. - 10. 
10). V Darkovičkách u Kulturního 
domu, na křižovatce ulic K Mýtu 
a Vřesinská a u Patorie.

Od 17. do 20. 10. v Hlučíně v lo-
kalitách: ul. Cihelní - u kotelny, ul. 
Dukelská - parkoviště, ul. 28. října 
+ Písečná - křižovatka, ul. Rovniny 
- bývalá školka, ul. Rovniny + Na 

Závodí - křižovatka, ul. I. Olbrach-
ta + Vinohradská - křižovatka, ul. 
Moravská + Ke Kořeni - křižovat-
ka, ul. P. Jilemnického - v zatáčce, 
ul. Dělnická - uprostřed ulice, ul. 
Mánesova - konec ulice. 

Od 24. do 27. 10. v Hlučíně nad 
cihelnou - na pravé straně a v Ja-
sénkách - pod Mušálem. V Bobrov-
níkách najdete kontejnery v Malán-
kách u odbočkyna Vrablovec, dále 
v lokalitách ul. Požárnická - Hra-
bová, ul. Lesní - u hasičské zbroj-
nice, ul. Na Sídlišti - konec ulice, 
ul. Střední + Křivá - křižovatka, ul. 
U Hájenky a U Bobry clubu. 

Kontejnery na svoz velkých kusů 
jsou určeny pouze pro občany, tedy 
nepodnikající fyzické osoby! Práv-
nické osoby a podnikající fyzické 
osoby řeší likvidaci odpadů na své 
vlaství náklady.                        (red)

Opět se bude odvážet velkoobjemový
odpad, kontejnery přijedou v říjnu  

Žluté popelnice
jsou i na drobný kov
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1. Volby do zastupitelstva kraje Moravskoslezského se uskuteční

dne 07. října  2016  od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a dne 08. října  2016   od   8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č.1
je volební místnost v budově Domu dětí a mládeže v Hlučíně, Zámecká 

285/6, Hlučín
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučí-

ně, v ulicích Bochenkova, Celní, Dlouhoveská, Farní, Hrnčířská, Mírové 
náměstí, Na Valech, Na Krásné vyhlídce, Opavská, Ostravská, Pode Zdí, 
Promenádní, Růžová, U Bašty, U Cihelny, Úzká, Zámecká a v objektu ur-
čeného pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci, jemuž je přidě-
leno číslo evidenční 209

ve volebním okrsku č.2
je volební místnost v budově Základní školy dr. Miroslava Tyrše v Hlučí-

ně, Tyršova 1062/2, Hlučín
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně, v  

ulicích  Dr. Ed. Beneše,  Gen.  Svobody,  Hluboká,  K Pile,  Komenského,  
Na Včelínku,  Školní, Tyršova, U Stadionu, Zahradní

ve volebním okrsku č.3
je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Rovniny, Cihelní 

1417/8, Hlučín
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně, 

v ulicích Dukelská, Jaroslava Seiferta, Okrajová, Viléma Balarina

ve volebním okrsku č.4
je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Rovniny, Cihelní 

1417/8, Hlučín
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně, 

v ulicích  Boční, Dělnická,  Družební,  Kosmonautů,  Lelkova,  Mánesova, 
Mládežnická, Na Závodí, Rovniny, Slovanská, Svornosti, U Vodárny

ve volebním okrsku č.5
je volební místnost v budově Základní školy v Hlučíně - Bobrovníkách, 

Lesní 174/14, Hlučín - Bobrovníky
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně - 

Bobrovníkách a na ulicích Hrabová a Malánky a v objektech určených pro 
bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci, jímž je přiděleno číslo evi-
denční na katastrálním území Bobrovníky a na katastrálním území Hlučín 
s přiděleným číslem evidenčním 26

ve volebním okrsku č.6
je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Rovniny, Cihelní 

1417/8, Hlučín
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně, 

v ulicích 28. října, Ivana Olbrachta, Jasénky, Jilemnického, Marie Maje-
rové, Okružní, Písečná, Vladislava Vančury a v objektech určených pro 
bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci, jímž je přiděleno číslo evi-
denční 1-13,15-17,27,28,201-203,206,211,212,217-219,222,224,225,228

ve volebním okrsku č.7
je volební místnost v budově Kulturního domu v Hlučíně, Ostravská 

124/18, Hlučín
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému poby-

tu v Hlučíně, v ulicích Antonína Dvořáka, Cihelní, Čapkova, 
Horní, Ke Kořeni, Markvartovická, Moravská, Vinná Hora, Vi-
nohradská, Záhumenní, Zátiší a v objektech určených pro bydlení, uby-
tování nebo individuální rekreaci, jímž je přiděleno číslo evidenční 19-
22,89,110,150,154,163,164,169,175,176,185,204,205,207,208,210,213-
216,220,221,223,226, 227

ve volebním okrsku č.8
je volební místnost v budově Kulturního domu v Hlučíně - Darkovičkách, 

Nový Svět 302/2, Hlučín - Darkovičky
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně - 

Darkovičkách, v ulicích K Lesu, K Mýtu, Kolejní, Kozmická, Malá, Nový 
Svět, Pěkníkova, Pionýrská, Polní, U Zámečku, Vřesinská

ve volebním okrsku č.9
je volební místnost v budově Kulturního domu v Hlučíně - Darkovičkách, 

Nový Svět 302/2, Hlučín - Darkovičky
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně 

- Darkovičkách, v ulicích Do Vrchu, Jandova, K Boru, Luční, Na Záplotí, 
Pěší, Sadová, U Dvora, U Hřiště, U Rybníku, Za Humny

ve volebním okrsku č.10
je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Hornická, Hornická 

1266/7, Hlučín
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně, 

v ulicích Krátká, Severní, Vařešinky

ve volebním okrsku č.11
je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Hornická, Hornická 

1266/7, Hlučín
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně, 

v ulicích 1. máje, Boženy Němcové, Jana Nerudy, Jarní, Jaselská, Květná, 
Pekařská, Petra Bezruče, Příční

ve volebním okrsku č.12
je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Hornická, Hornická 

1266/7, Hlučín
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně, 

v ulicích Čs. armády, Hornická, Pavla Strádala, Ve Statku 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost 
a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním 
pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými 
doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hla-
sovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti.

5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, Měst-
ský úřad v Hlučíně a v den voleb do zastupitelstva kraje okrskovou volební 
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územ-
ním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise 
zřízena.

V Hlučíně dne 5. 9. 2016

Mgr. Pavel  Paschek
starosta města Hlučína 

O z n á m e n í 
o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje

Starosta města Hlučína podle § 27 zákona č.130/2000 Sb.,
o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,

o z n a m u j e:
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V Týdnu knihoven, který letos při-
padá na období od 3. do 7. října, si 
hlučínská knihovna opět připravila 
několik příjemných akcí. 

Noví čtenáři se mohou zaregis-
trovat na jeden rok zcela zdarma. 
Čtenářům, kteří se v tomto období 
zpozdí s vrácením knih, budeme 
promíjet pokuty za nedochvilnost. 

Po důkladné prázdninové očistě 
knihovního fondu si bude možné 
vybrat z řady vyřazených titulů 
v dospělém i dětském oddělení, 
knihy jsou k prodeji za jednotnou 
cenu 5 korun za kus. 

Mimořádně bude knihovna ote-
vřena také v pátek 7. října do 15.30. 

Dále zveme na besedu s cestova-
telem Patrikem Kotrbou nazvanou 
Ze srdce Evropy do Santiaga de 

Compostela aneb pěšky z České 
republiky až k oceánu na západ 
Španělska. Beseda se koná v úterý  
11. října v 17 hodin v zámeckém 
klubu. 

Pro ty, kteří mají rádi tvorbu regi-
onální autorky Anny Malchárkové 
je určena beseda v pondělí 17. října 
v 17 hodin v knihovně. Spisovatel-
ka bude hovořit o své dosavadní 
tvorbě a především o své nejnovější 
knize Záhada kamenného svědka. 

Součástí bude i vyprávění o tom, 
co předcházelo sepsání novely Ka-
menný svědek, která je plná tajem-
ných okolností, paranormálních 
jevů, lásky a nenávisti. Knihu je 
také možné zakoupit v Informač-
ním centru.             Lucie Kostková

vedoucí knihovny

Anna Malchárková: Záhada kamenného svědka
Koncem devatenáctého století byl na památku zavražděného učitele 

postaven kříž. Kamenný svědek smutné události měl po léta připomí-
nat nešťastný osud mladého učitele, jeho nenaplněné lásky a hlavně 
nepotrestaný zločin. Během sta let se vyměnily generace, ale zdánlivě 
zapomenutý příběh zůstal stejný jako memento lidské nespravedlnosti. 
Upozorňoval na sebe řadou rozumem nezdůvodněných zvláštních jevů 
a událostí, kterým se odborně říká paranormální. Respekt z neznámé-
ho a obavy z lidských řečí nedovolily očitým svědkům mluvit o tom 
veřejně. Díky prolomení jejich mlčenlivosti jsou svědecké výpovědi 
sepsány do knihy a zveřejněny. Novela Záhada kamenného svědka vy-
práví příběh podle skutečných událostí. 

Sbor s dlouholetou tradicí, který 
interpretuje duchovní, světské, li-
dové skladby, spirituály, muzikálo-
vé i populární písně, přijímá nové 
členy. Uvítá posily do všech hlasů 
pro pravidelnou i občasnou spolu-
práci. 

Zkoušky hlučínského pěveckého 
sboru se konají každé úterý od 17 

do 19 hodin v Kulturním domě Hlu-
čín. Kontaktní osobou pro zájemce 
je sbormistryně Barbora Bortlová, 
která poskytne bližší informace na 
telefonním čísle 605843325 nebo 
na e-mailové adrese barborabortlo-
va@seznam.cz 

Monika Tomisová
členka sboru

Pohodový večer se spisovatelkou 
Janou Schlossarkovou se opět ode-
hraje v Červeném kostele. V neděli 
9. října na něm pokřtí svou novou 
knihu Toulky nejen Hlučínskem. 

„Moje jediná kniha v češtině s ná-
zvem Vyznání s ilustracemi Josefa 
Bartáka vyšla v roce 2000. Od té 
doby průběžně vznikaly další bás-
ničky, tak jsem se rozhodla vydat 
dvojče stejné nejen formátem, ale 
i obsahem,“ prozradila autorka 
známá především svými humorný-
mi povídkami v místním dialektu. 

Kniha Toulky nejen Hlučínskem 
se bude v Hlučíně prodávat v info-
centru a také v Květinářství Aneta 
v Bochenkově ulici.                   (iga)

Jana Schlossarková napsala
druhou knihu v češtině

titulní ilustrace josefa bartáka. 

Týden knihoven je opět tu

V září jsme pokřtili svůj první ka-
lendář. Fotografie zachycují příro-
du Hlučína a jsou doplňkem naše-
ho programu Po stopách studánek, 
aneb „za vodou“. Za vodou jsme se 
vypravili mnohokrát, ke studánce 
Smradlavce nebo taky na Štrbské 
pleso.

V říjnu plánujeme další blešák, 
uskuteční se v pondělí 17. října od 
10 do 17 hodin ve Slezanu. Nejžá-
danějším zbožím jsou šperky a do-
plňky, knihy a kuchyňské potřeby. 
Oděvy ne! No a 11. října vyrážíme 
na ochutnávkovou jízdu Marlenky 
a Radegastu. 

Velký úspěch měly v minulých 
měsících některé přednášky. Proto 
11. listopadu v 17 hodin navážeme 
už druhým povídáním Phana Huy 
Hoanga o jeho zemi, tentokrát  na 
téma jídlo a život na vesnici ve Vi-
etnamu. Konat se bude opět ve Sle-
zanu. 

Na adventní dílnu, která se usku-
teční 25. listopadu od 17 hodin ve 

Slezanu, si mohou zájemci přinést 
vlastní materiál, ale také věci, kte-
ré by mohly udělat radost jiným 
a mohly by se stát vánočními dárky, 
protože to bude další blešák. Prosi-
nec bude zasvěcen plánům na rok 
20017 a také předvánočnímu roz-
jímání na domácími pochoutkami. 

Růžena Dvořáčková
Spolek 55+

Sousedé 55+ zvou 
na své přednášky  

Pěvecký sbor přijímá členy

Je tomu více než padesát let, co 
vznikla myšlenka pořádat v Hlu-
číně nedělní taneční odpoledne, 
kterému se začalo říkat Čaj o páté. 
Spojení čaje a časového údaje mělo 
vytvořit určitou analogii s anglic-
kou tradicí, kde tvoří pití čaje a za-
kusování moučníku pohodu neděl-
ního odpoledne, navíc doplněnou 
dobrou muzikou a tancem.

Tradice hlučínských čajů je dato-
vána téměř shodně s otevřením kul-
turního domu. Tehdy byl založen 
taneční orchestr vedený Josefem 
Studnickým. Po jeho odchodu do 
zahraničí převzal kapelnický post 
František Pravda, zanedloho nahra-
zen mladým muzikantem Zdeňkem 
Piprekem. Tomu se podařilo zfor-
movat dechový orchestr, který se 
začal prosazovat nejenom na Hlu-
čínsku i v zahraničí. Jeho úspěš-
né vystupování v NDR začátkem 
sedmdesátých let se dá označit za 
okamžik přeměny orchestru v hu-
dební skupinu Akcent. Ta působila 
v kulturním domě až do roku 1989. 

Největší popularitu měly taneč-
ní odpoledne koncem šedesátých  

a v sedmdesátých letech, kdy byl 
klasický tanec nahrazen rock n´ro-
llem a posléze doplněn o další tance 
inspirované hity z Radia Luxem-
bourg. „Měli jsme v té době opravdu 
našlapáno. V sále se nedalo téměř 
hnout a lidi hltali hity z Laxíku, kte-
ré jsme hráli hned na začátku taneč-
ní zábavy, protože nejmladší fanyn-
ky pak musely odejít dříve domů,“ 
vzpomíná kapelník Zdeněk Piprek. 
V osmdesátých létech taneční zába-
vy s živou kapelou začaly ustupo-
vat diskotékám. Až loni přišlo pár 
nadšenců s myšlenkou uspořádat 
Retro čaje o páté v Hlučíně, a tak 
po 25 letech navrátit kdysi zašlou 
slávu tanečních odpolední. Zatím 
se podařilo uspořádat dva večery 
a návštěvníci byli opravdu spoko-
jení. Třetí Retro čaj o páté se bude 
konat v sobotu 22. října. Návštěv-
níci se mohou opět těšit na skupinu 
Akcent, která zahraje v první půli 
večera několik skladeb v lidovém 
tónu, po ní nastoupí EšBand s roc-
kovým repertoárem, kterým potěší 
příznivce Def Leppard, Whitesnake 
či Europe.               Stanislav Šeliga

Čaje o páté po padesáti letech

sousedé 55+ se opakovaně vypravili 
za vodou.      Foto: anna scharbertová
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Hlučínské gymnázium během 
letošních prázdnin obléklo nový 
kabát. Lépe řečeno – získalo nové 
třpytivé knoflíky, které rozzářily 
postarší plášť. 

Ti, kteří v posledních týdnech vi-
děli budovu gymnázia, vědí, o čem 
je řeč. Ostatním předkládáme vy-
světlení zcela prozaické – na naší 
škole došlo k výměně oken. Díky 
červeno-bílým okenním rámům 
celá budova prokoukla a působí 
svěže, moderně a snad i veseleji.

To není jediná novinka začátku 
letošního školního roku. Během 
července a srpna byla provedena 
také instalace programové regu-
lace topení, což umožní přesnější 

všecH pět HluČíNskýcH 
škol přIvítalo ve 
Čtvrtek 1. září v lavIcícH 
opraveNýcH tříd své žáky. 

Slavnostní bylo všude vítání prv-
ňáčků, kterých je letos v Hlučíně 
146, tedy zhruba stejně jako loni. 
Výrazný nárůst počtu dětí v první 
třídě mají v Základní škole dr. M. 
Tyrše, kde se nově otevřela Mon-
tessori třída. Setkají se v ní druhá-
ci, kteří již loni nastoupili do třídy 
s Montessori prvky výuky, s prv-
ňáky, jejichž rodiče si vybrali tento 
alternativní způsob výuky.

Na ostatních školách v Hlučíně 
se počty prvňáků příliš nemění, 
vesměs o něco málo klesají. Na 
Rovninách letos mají 66 prvňáčků, 
loni jich bylo 73, v Darkovičkách 
19 oproti loňským čtyřiadvaceti, 
v Bobrovníkách 11, loni to bylo 14, 
Hornická má 21 prvňáčků, loni jich 
bylo 23. 

Na Hornické ve čtvrtek prvňáčky 
přivítali nejen ředitel Martin Franek 
a starosta města Pavel Paschek, ale 
také jejich starší spolužáci z 9. třídy. 

„Na téhle škole jsem kdysi také 
učil, dobře ji znám a vím, jak moc 
se změnila, je modernější a krásněj-
ší. Doufám, že se vám tady bude lí-
bit,“ řekl starosta prvňáčkům.

Na Tyršovce loni zasedlo do lavic 
první třídy 17 dětí, letos jich je 34, 
z toho šest je druháků. 

„Nově otevřená Montessori třída 
je pro mnohé rodiče lákadlem. Děti 
se tam učí zcela přirozeně, vedou 
se k samostatnému přemýšlení, do-

Hlučínské základní školy odstartovaly 
s elánem a stejným počtem dětí jako loni

konce mohou mít vliv na průběh 
výuky,“ řekla místostarostka Hlučí-
na Blanka Kotrlová, která se o za-
vedení Montessori systému v Hlu-
číně významně zasadila. 

„Doba, kdy se rodiny nemoh-
ly rozhodnout, 
jaký styl vzdělá-
vání a výuky pro 
své dítě zvolí, je 
naštěstí už pryč. 
Vedle klasických 
základních škol 
mohou rodiče pro 
své děti vybrat také 
školy alternativní. 
Každé dítě má jiné 
vzdělávací potřeby a je jen dobře, 
že také v Hlučíně se mohou rodiče 
rozhodnout pro alternativní Mon-
tessori vzdělávání. Na naší základní 
škole jsme slavnostně otevřeli první 
třídu pro děti, jejichž rodiče zvolili 
právě tento styl výuky. V loňském 

roce, kdy škola pořádala pro pe-
dagogy, rodiče i širokou veřejnost 
přednášky odborníků z řad dět-
ských psychologů, bylo zřejmé, že 
zájem o alternativu ve školství je 
velký. Ve dnech zápisu do prvního 

ročníku se potvr-
dil a škola zazna-
menala osmdesáti 
procentní nárůst 
zapsaných dětí,“ 
řekla ředitelka ško-
ly Ivana Staňková.

Žáčci Montessori 
systému sídlí ve 
třetím patře školy, 
které se budovalo 

s finanční pomocí města. A nejen 
pro ně, herny, učebny s pomůcka-
mi, kuchyňku nebo dílničky vy-
užívají také zájemci o dopolední 
aktivity Montessori centra, určené 
předškolním dětem.

Největší hlučínská škola na Rovni-

nách přivítala prvňáčky v nově ote-
vřené přístavbě s družinou. „Byla to 
zkouška, jestli se tu vejdeme. Je tu 
sice plno, protože v tak významný 
den doprovázejí děti mnohdy ne-
jen rodiče, ale přicházejí se podívat 
i prarodiče a další blízcí. Ale je to 
tady příjemné, veselé místo pro ta-
kové slavnostní setkání,“ prohlásil 
ředitel školy Miroslav Všetečka. 

„Na nové děti jsem se moc těšila. 
Vždycky vedu děti od první do třetí 
třídy a nikdy to není stejné. Nejen 
proto, že se vždy sejdou jiné děti 
i rodiče, ale také proto, že se v naší 
škole stále seznamujeme s moder-
ními způsoby a metodami výuky. 
Pořád jsou nějaké novinky, pořád 
se vzděláváme, takže moje práce 
je stále velmi zajímavá,“ řekla uči-
telka 1. A rovninské školy Daniela 
Havránková, která začíná s první 
třídou už po šesté. Některé rodiny 
svých nových svěřenců už dokonce 
dobře zná, protože učila třeba jejich 
sourozence. V její třídě bude půso-
bit asistentka, která bude pomáhat 
autistickému žákovi. 

„Asistentku budeme mít ve třídě 
už potřetí. Máme s tím výborné 
zkušenosti. Děti, které potřebovaly 
pomoc asistentky, se vždy rychle 
posouvaly dopředu. A pro ostatní 
žáky je to cenná zkušenost. Samo-
zřejmě je na nové setkání připravu-
ji, čtu jim z knih příběhy dětí s ob-
dobnými zdravotními potížemi, aby 
pochopili situaci svého spolužáka. 
Jejich reakce jsou vesměs velmi 
vstřícné,“ prozradila Daniela Ha-
vránková.             Ivana Gračková

Na základní škole Hornická vítali prvňáčky jejich starší spolužáci z deváté třídy.
Foto: Ivana Gračková 

řízení vytápění školy, a bylo rozší-
řeno výdejní okýnko ve školní jí-
delně, takže žáci i učitelé mají mož-
nost vybírat si nyní oběd ze dvou 
nabízených jídel.

Pevně věříme, že provedené změ-
ny a úpravy zpříjemní studentům 
čas prožitý ve školních lavicích 
a kantorům dobu strávenou za ka-
tedrou.  

Koho bude zajímat, jakými změ-
nami prošlo hlučínské Gymnázium 
Josefa Kainara v posledních letech, 
může si vše podrobně prohlédnout 
během Dne otevřených dveří, který 
proběhne letos na konci listopadu.

Markéta Haburová
učitelka

Barevná okna rozsvítila budovu hlučínského gymnázia

s novými okny budova prokoukla.                                           Foto: romana olšáková 

146
prvňáČků letos 

zasedNe 
v lavIcícH 

HluČíNskýcH 
základNícH škol
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o letošNícH prázdNINácH 
jsMe se s dětMI 
z rybářskéHo kroužku 
přI doMě dětí a Mládeže 
v HluČíNě a s dětMI 
z MístNí orGaNIzace 
ČeskéHo rybářskéHo 
svazu HluČíN vypravIlI 
do břeclavI. 

Od 9. do 16. července jsme se 
s mladými rybáři ve věku od šesti 
do sedmnácti let zúčastnili rybář-
ského soustředění. Mimo různých 
výletů a sportovních soutěží jsme 
hlavně podnikali výpravy za ry-
bami. Lovilo se na dvou revírech, 
Dyje 3A – rybník Včelínek a řeka 
Dyje s jejím obtokovým ramenem. 
V rámci soustředění jsme vyhlásili 
dvě soutěže.  

Jednou byl lov ryb udicí na ryb-
níku Včelínek. Závod trvající čtyři 
hodiny vyhrál suverénně s 86 body 
Denis Polášek. Druhé a třetí místo 
obsadili sourozenci Grohovi, Mar-
tin se 46 body těsně následován To-
mášem se 45 body. V celotýdenní 
soutěži o největšího kapra zvítězil 
Vít Novák, jehož úlovek měl  94 
cm a 14,6 kilogramů. Největší dra-
vou rybu ulovil Kryštof Papcun 
a to třiapadesáticentimetrovou šti-
ku. Největší kaprovitou rybu chytil 
Denis Polášek, jeho amur měl 52 
centimetrů. 

Z lovených ryb se hojně chytal 
cejn velký, cejnek malý, plotice 
obecná, kapr obecný. Ve způsobech 
lovu převažovaly plavaná a polože-
ná. Místní rybáři nám také nabídli 
lov ryb na jejich rybníku systémem 
Chyť a pusť s výsledkem nesčet-

Ve čtvrtek 1. září 2016 začal nový 
školní rok. Zatímco se většina žáků 
a studentů vypravila do školy ve 
slavnostním, my, studenti primy, 
jsme se vydali ve sportovním oble-
čení a s batohy na hlučínské vlako-
vé nádraží, odkud jsme odjížděli na 
třídenní adaptační kurz ve Staré Vsi 
u Rýmařova. 

Hned na nádraží nás čekalo milé 
překvapení – náš třídní profesor 
Petr Klein během prázdnin nezahá-
lel, naučil se podle fotografií naše 
jména a každého přivítal. Po pří-
jezdu do chaty Orientka následo-
val oběd a první seznamovací hry. 
Počasí přálo, a tak jsme všechny 
dny mohli strávit venku. O zábavu 
nebyla nouze, bylo pro nás připra-

veno mnoho zajímavých her a akti-
vit. Navštívili jsme lanové centrum 
a lezeckou stěnu, skákali na bungee 
trampolíně, zahráli si army game, 
stříleli z luku, opékali špekáč-
ky a večer jsme se mohli ochladit 
v bazénu. Na konci kurzu jsme se 
navzájem už téměř všichni znali, 
a cesta zpátky tak byla mnohem zá-
bavnější. 

A když jsme v sobotu podvečer 
přijížděli do Hlučína, byli jsme sice 
unaveni, ale spokojeni, a to i díky 
panu profesoru Kleinovi a paní 
profesorce Haburové, kteří nás do-
provázeli. Snad bude stejná pohoda 
pokračovat i ve školních lavicích.

Eva Raunigová
studentka primy

tomáši Horelovi se podařilo chytit kapra, který měřil 68 centimetrů a vážil 5,6 
kilo. vedoucí rybářského soustředění robert stuchlý byl na svého svěřence pa-
třičně pyšný.        Foto: tomáš klečka 

Tábor rybářů byl prostě skvělý

ného množství kaprů velikostí od 
50 do 80 cm. Mladí rybáři dostali 
krásné ceny a medaile, vítězové vy-
hlášených soutěží si odnášeli zlaté 
poháry. 

Všechny děti i vedoucí byli tábo-
rem moc nadšeni. Hlavní vedoucí 
tábora Edita Studená pak dostala 
mail, který organizátory moc po-

těšil: „Dobrý den paní Edito, rád 
bych přihlásil svého syna Tomáška 
do rybářského kroužku. Je to sice 
trochu z ruky, bydlíme v Hlubočci, 
ale vzhledem k úžasnému zážitku 
z rybářského tábora ho přece nemo-
hu přihlásit jinam.“ 

Robert Stuchlý
vedoucí rybářského kroužku

studenti si i zastříleli.   Foto: petr klein

Místo začátku školy vyrazili na teambuilding

Studentskou vědeckou konferenci 
Po stopách německy psané litera-
tury na Hlučínsku pořádá Muzeum 
Hlučínska a katedra germanistiky 
Filozofické fakulty Ostravské uni-
verzity. Uskuteční se v pondělí 3. 
října v 17 hodin v Zámeckém klu-
bu. Studenti přednesou příspěvky 
na témata Německy psané lokální 
periodikum Hultschiner Zeitung 
v letech 1900-1914, Srovnání úst-
ní lidové slovesnosti na Hlučínsku 
a polského literárního lidového 
umění na příkladu postav pastý-
ře, loupežníka a zloděje, Rituální 
a pracovní písně na příkladu sbírky 
Augusta Scholtise Dreiunddreißig 
Lieder aus Hultschin (Třicet tři 
lidových písní z Hlučínska) a Ně-
mecký literární svět na Hlučínsku 
na příkladu románu Das Eisenwerk 
(Železárny). Součástí konference 
bude i křest sborníku Německý li-
terární svět na Hlučínsku.         (red) 

Studenti promluví
o literatuře

Pěšky, na kole, nebo autem je 
název výstavy inspirované Evrop-
ským týdnem mobility. Výstava je 
čerstvě k vidění v Zámku Hlučín 
v chodbě před knihovnou.

Obrázky pro ni namalovaly děti 
z mateřských a základních škol 
z Hlučína, Bobrovníků i Darkovi-
ček. Mateřinky si navíc nenechaly 
ujít vernisáž, na které vystoupili 
jejich starší kolegové ze Základní 
umělecké školy Hlučín. 

Předškoláci si tak nejen prohlédli 
obrázky svých spolužáků, ale záro-
veň se přesvědčili, že umět zahrát 
na housle nebo trubku vůbec není 
k zahození. Výstava na zámku potr-
vá do 10. října.  Tereza Šimánková

Malování a muzika
přitáhly na zámek

Tradiční Zahradní slavnost uspo-
řádala pro své současné i bývalé 
dětské klienty v září Dětská rehabi-
litace Hlučín.

„Každý rok tak spolu uzavíráme 
prázdniny soutěžemi, hopsáním ve 
skákacím hradu, táborákem a dob-
rou náladou. Díky našim sponzo-
rům a šikovným rodičům je pro 
děti a jejich rodiny připraveno vždy 
i bohaté občerstvení a zábava,“ pro-
zradila ředitelka zařízení Radmila 
Löwová.                                   (red)

Zahradní slavnost
už je tradicí
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Krmášové odpoledne se konalo 
v sobotu 10. září na Malánkách. Ve 
14 hodin se sešli všichni ti, kteří 
chtěli oslavovat a uctít Boží muka, 
vysvěcená v loňském roce, a vydali 
se v průvodu, se zpěvem a s hudbou 
na slavnostně vyzdobené místo. 

   Za organizátory akce všechny 
přivítal předseda spolku Malánky 
Pavel Cyrus a pak už bylo předá-
no slovo bývalému hlučínskému 
kaplanovi Krzystofu Szewczyko-
vi, kterého jsme opět rádi viděli, 
protože k nám přijel ze své nynější 
domovské farnosti Slavkov u Opa-
vy. Následovala krátká pobožnost,  

Burza oblečení a dalších věcí pro 
děti se uskuteční v jídelně Základní 
školy Hlučín Rovniny v sobotu 22. 
října od 8 do 10 hodin. Prodávat se 
budou boty, hračky, sportovní po-
třeby, dětské oblečení a podobně. 

„Pokud máte doma věci, které 
jsou ještě zachovalé a vaše děti je 
už nepotřebují, nabízí se vám jedi-
nečná příležitost, jak uvolnit skříně 
pro věci nové a ještě někomu udělat 

radost,“ řekla za organizátory Patri-
cia Ure. Zájemci o prodej by si měli 
co nejdříve rezervovat prodejní sto-
ly na telefonním čísle 732 764 144. 

„Na setkání bude možné nejen 
prodat, samozřejmě výhodně kou-
pit, ale také vyměnit nebo třeba jen 
poklábosit,“ doplnila organizátorka 
s tím, že burza není jen o prodeji, 
ale také o setkávání se a sdílení zku-
šeností a zážitků.                      (iga)

Burza dětského oblečení slibuje 
společné setkání a popovídání si

Sousedé z Malánek se sešli na krmáši   
hudebně doprovázená členy scholy 
z Vřesiny, a u příležitosti 5. výro-
čí založení spolku byla  slavnostně 
vysvěcena i stuha k praporu. 

Po závěrečném požehnání účast-
níkům obřadu byli všichni pozváni 
k příjemnému přátelskému poseze-
ní u dobré kávy, vychlazeného piv-
ka a výborných domácích koláčů, 
které upekly Gabriela a Lucie Cy-
rusovy.

   Dík patří všem, kteří se aktivně 
podíleli na přípravách i důstojném 
průběhu celé akce.

   Ivona Barabaschová,
spolek Malánky součástí krmáše byla i krátká pobožnost.                           Foto: tomáš teichmann

Přesně stovka cyklistů se letos 
zúčastnila zářijové cyklojízdy, 
kterou pořádalo město Hlučín. 

Hojné účasti přálo počasí, které 
bylo jako stvořené pro jízdu na 
kole.

 „Jde už o oblíbenou akci míst-
ních amatérských cyklistů,“ po-
znamenala za pořadatele Tereza 
Šimánková, koordinátorka Zdra-
vého města Hlučín. Účastníci 

měli podle svých sil, schopností 
a nálady na výběr ze tří tras růz-
né délky a obtížnosti. Jedna trasa 
vedla přes Darkovičky, další přes 
Markvartovice, Šilheřovice a Hať 
a třetí ještě i přes Vřesinu. Cílem 
všech cyklistů byla hlučínská 
štěrkovna, kde všechny účastníky 
čekalo občerstvení a tombola s te-
matickými, sportovně laděnými 
cenami.                                  (red)

Cyklojízda letos přilákala 
přesně stovku sportovců 

počasí cyklojízdě přálo.                                                          Foto: tereza šimánková

Jak zachytit, akumulovat a využít 
dešťovou vodu? Jaké jsou systémy 
šetření vody v domácnostech? Jak 
si vybudovat domácí čističku od-
padních vod nebo závlahový sys-
tém? 

To jsou otázky, které nabývají na 
aktuálnosti, jak se mění podmínky 
v přírodě, a střídavě nás trápí zápla-
vy a extrémní sucho. Pro ty, kteří 
se chtějí o tématu dovědět více, je 
určena přednáška Šetrně s vodou 

doma, na zahradě i v přírodě. Po-
řádá ji Sdružení obcí Hlučínska 
10. října od 17 hodin v obřadní síni 
hlučínské radnice. Že je téma hos-
podaření s vodou v České republice 
velmi aktuální, potvrzují i odborní-
ci. „Častější výskyty sucha budou 
dány nejen nedostatkem srážek, 
ale kvůli nárůstu teploty vzduchu 
i vyšším výparem,“ uvedl Jaroslav 
Rožnovský z Českého hydrometeo-
rologického ústavu.                   (iga)   

Povídat se bude o vodě

Příliš často museli jezdit v září do 
Hlučína policisté vyšetřující kráde-
že. Dosud neznámý pachatel ukradl 
v noci z 9. na 10. září z auta Ford 
Mondeo zaparkovaného v ulici Ma-
rie Majerové příklepovou vrtačku, 
aku vrtačku, různé druhy elektrikář-
ského nářadí a dva revizní měřicí 
přístroje celkem za 85 tisíc korun. 
Poškozením dveří způsobil ostrav-
ské firmě, které auto patří, další 
škodu ve výši 4 tisíce korun. 

Krátce nato, 11. září, zatím nezná-
mý pachatel rozbil okno u osobního 
auta Superb, které stálo před restau-
rací v Celní ulici. Z vozu ukradl za-
budovanou autonavigaci v hodnotě 
80 tisíc korun. Poškozením interiéru 
vozu způsobil zloděj škodu ve výši 
25 tisíc korun, rozbité dveře, okno 
a zpětné zrcátko jsou za dalších 25 
tisíc korun. I v tomto případě patří 
vůz soukromé firmě z Ostravy. 

Policisté po pachatelích krádeží 
pátrají. Zloděje z Ostravy, který se 
před časem vloupal do osobních aut 
na štěrkovně od ulice Jahodové, už 

chytili i díky záznamu z kamer. „Na 
záznamech z kamer se podařilo na-
jít auto pachatele včetně registrační 
značky. Informaci jsme předali Po-
licii České republiky,“ řekl velitel 
hlučínských městských strážníků 
Luděk Olšovský. 

S odhalením zloděje, který se 13. 
září vloupal skladu a dílen místního 
středního odborného učiliště v uli-
ci ČSA, by mohli pomoci svědci. 
Pachatel ukradl jedenáct vodováh 
a prodlužovací kabely různých dé-
lek. Učilišti způsobil škoda ve výši 
téměř 9 tisíc korun. „Tuto trestnou 
činnost majetkového charakteru 
prověřují policisté z hlučínského 
obvodního oddělení, kteří žádají 
případné svědky o informace k oso-
bě pachatele nebo vedoucí k nále-
zu odcizených věcí,“ řekl mluvčí 
policie René Černohorský. Svědci 
mohou vyšetřovatele kontaktovat 
na bezplatné lince tísňového volá-
ní Policie České republiky s číslem 
158 nebo na čísle 974 737 701, a to 
i anonymně.          Ivana Gračková

Se zloději pomohou občané
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Kněhyně je slovo staroslovanské-
ho původu a znamená sídlo kněžek. 
Je to také název třetího nejvyššího 
vrcholu Beskyd. Výšlap na ni pořá-
dá Dům dětí a mládeže Hlučín v ne-
děli 9. října.  

„Protože podzim nabízí nádherně 
zbarvenou přírodu a krásné výhledy 
na horách, zveme všechny milov-
níky pěší turistiky, zdatné dospělé 
i děti, na podzimní výšlap na vrchol 
Kněhyně,“ uvedla organizátorka 
Božena Kladivová. Na výpravu se 
pojede vlakem z ostravského hlav-
ního nádraží. Turistická trasa je 
středně náročná, vrchol leží ve výš-
ce 1257 metrů nad mořem.  Na hoře 
je geodetický bod a také kamenná 
mohyla. Kněhyně je součástí  Ná-
rodní přírodní rezervace a nevedou 
na ni proto oficiální turistické trasy. 

Přihlásit se na výlet je možné nej-
později do 6. října. Bližší informace 
mohou zájemci získat mailem na 
adrese kladivova@ddmhlucin.cz 
nebo na čísle 595 041 156.        (iga)

Mistři z Plzně zahráli v Hlučíně
svátkeM pro MIlovNíky 
HluČíNskéHo Fotbalu byl 
zápas 3. kola Mol cupu, 
kdy se Na NašeM HřIštI 
představIlI MIstřI z plzNě.

Viktoria, která letos také startuje 
v Evropském poháru, přijela na se-
ver Moravy sice s výrazně pozmě-
něným kádrem, ale i to stačilo na 
domácí tým. Vyhrála 7:0 a s přehle-
dem postoupila do dalšího kola.

Trenér Západočechů Roman Pi-
varník nechal odpočívat několik 
klíčových hráčů. Poprvé se tak 
v plzeňském dresu představil Su-
chan, zahráli si i Řezník, Baránek, 
Krmenčík, Kovařík či uzdravený 
Hrošovský. Od úvodního hvizdu 
bylo zřejmé, že se hosté nestrachu-
jí o výsledek a aktivní hrou trávili 
většinu času na polovině domácího 
týmu. Do poločasu stihli zásluhou 
Baránka a také krásné trefě Kace-
ho vstřelit dvě branky. Po přestáv-
ce pak ovládli hru úplně. Hlučínští, 
kteří se do třetího kola probojova-
li přes divizní Rýmařov (zvítězili 
2:1) a druholigový Frýdek-Místek 
(2:1 v prodloužení), s přibývajícími 
minutami nestačili na s chutí hrají-
cí plzeňské fotbalisty. Výsledkem 
byly dvě penalty a dalších pět gólů. 
Postupně se trefili Řezník, Poznar, 
Krmenčík, Ďuriš a Hořava. Bezmá-
la patnáct set fanoušků možná od-
cházelo ze stadionu zklamaných, ta-
kový debakl nečekali, ovšem i přes 
velký rozdíl v zázemí a zkušenos-
tech obou klubů předvedli domácí 
několik pěkných fotbalových akcí. 
A vidět hlučínské fotbalisty bojují-
cí proti mužstvu, které v posledních 
čtyřech letech získalo čtyři mistrov-
ské tituly, určitě stálo zato.    

Jaroslav Odstrčilík

Branky: 16. Baránek, 44. Kace, 
56. Řezník, 58. Poznar z pen., 67. 
Krmenčík, 80. Ďuriš z pen., 89. 
Hořava. Rozhodčí: Machálek - 
Dobrovolný, Podaný. ČK: 79. 
Hudeczek (Hlučín).

Sestava Hlučína: Hlaváč – Ma-
ssaniec, Heiník, Žižka, Badalyan, 
Foltýn, Dostál (55. Sasín), Hu-

deczek, Krejčí, Lukáš (73. Fišer), 
Szotkowski (66. Jančík). Trenér: 
Valachovič.   

Sestava Plzně: Bolek - Řezník, 
Hejda, Baránek, Kovařík - Petrže-
la (46. Zeman), Kace (46. Hořa-
va), Hrošovský, Suchan - Krmen-
čík, Poznar (59. Ďuriš). Trenér: 
Pivarník.

Zdoláte také Kněhyni?

Hlučín - Viktoria Plzeň 0:7 (0:2) 

Hned dva turistické výlety se ode-
hrají v Hlučíně v sobotu 1. října. 
Vřesinská šlápota vyrazí na trasu 
dlouhou 11 kilometrů v 9 hodin od 
hlučínského zámku. Organizátoři 
z Kulturního centra Hlučín věří, že 
na desátém ročníku by se mohl sejít 
rekordní počet účastníků. Loni jich 
bylo 788. Novinkou je pochod pod 
názvem Srostlí s krajem, který pořá-
dá místní organizace KDU-ČSL. Vy-
rážet na trasu dlouhou 6,5 kilometrů 
se bude z z Jasének mezi 9. a 10. ho-
dinou. „Jedná o akci pro celé rodiny, 
připraveny budou tedy i atrakce jako 
skákací hrad a různé soutěže a také 
občerstvení,“ řekl za pořadatele To-
máš Hájovský.                                (red)    

Pochodová sobota

Podmínky pro sportování by se 
měly v Hlučíně již záhy zlepšit, pro 
příští rok se připravují stavby no-
vých tělocvičen v Darkovičkách 
i Bobrovníkách. Budou je využívat 
místní školy i sportovní oddíly. 

Vedení města takto promtně zare-
agovalo na požadavek, který zazněl 
letos v březnu na veřejném projed-
návání TOP problémů města. Účast-
níci fora se ale také shodli, že v  
Hlučíně chybí ještě i sportovní hala 
s lepšími parametry, než je ta sou-

časná.  Postavit či nepostavit? A po-
kud ano, tak kde? A k čemu všemu 
by měla sloužit? To jsou všechno 
otázky, o kterých chtějí předsta-
vitelé města diskutovat s občany 
u kulatého stolu v úterý 4. října od  
16 hodin v Kulturním domě Hlučín. 
„Jedná se o velkou investici, kterou 
je třeba pořádně promyslet.  Vě-
řím, že s náměty přijdou nejen od-
borníci, ale i obyvatelé města,“ řek-
la místostarostka Hlučína Blanka 
Kotrlová.                                     (iga) 

Diskutovat se bude o stavbě
nové sportovní haly

Kondiční cvičení pro zájemce 
všech věkových kategorií pořádá 
každou středu od 19 do 20 hodin 
v tělocvičně ZŠ Rovniny oddíl re-
kreačního sportu TJ Hlučín. „Nabí-
zíme hodinu dynamických posilo-
vacích cvičení s hudbou, pomůcky 
zapůjčíme zdarma,“ uvedla cviči-
telka Dana Baladová.               (iga)

Kondička pro všechny

Do mimořádně efektivního in-
tervalového tréninku se mohou od 
letošního září nově zapojit zájemci 
v hlučínské sportovní hale. 

Takzvaná tabata s trenérkou Mar-

kétou Stoklasovou se cvičí každou 
středu od 18 do 19 hodin. Jedna 
lekce přijde na 60 korun. Metoda 
je pojmenován po japonském lékaři 
Izumim Tabatovi.                      (iga)

V Hlučíně se budě cvičit tabata

první branka padla už v 16. minutě.                                            Foto: Ivana Gračková

Šachový klub pro dospělé pořá-
dá Dům dětí a mládeže v Hlučíně. 
Konat se bude vždy jednou měsíč-
ně v pátek, a to od 17 do 19 hodin. 
První setkání milovníků šachů se 
uskuteční v pátek 14. října a zváni 
na něj jsou všichni zájemci o tuto 
královskou hru. Cena je 400 korun 
na školní rok.                            (red)  

Šachisté budou mít 
ve městě svůj klub
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KAM V HLUČÍNĚ V ŘÍJNUn

Díky Městu Hlučín a Komunitnímu plánování 
se mohli hlučínští senioři zúčastnit letos 8. září 
druhého letošního zájezdu do Zlatých Hor, Rej-
vízu a Jeseníku. 

Již při nástupu do autobusu panovala dobrá ná-
lada a po rozplynutí ranní mlhy slunce zaplavilo 
oblohu a slibovalo krásný den. Po uvítání Tere-
zou Šimánkovou z radnice dostal slovo průvodce 
Arnold Dudek a seznámil účastníky s trasou zá-
jezdu. Během cesty upozorňoval na pozoruhod-
nosti krajiny, staveb a dalších zvláštností. První 
zastávkou byly Zlaté Hory, Poutní místo Pany 
Marie Pomocné. Po krátkém seznámení s historií 
kostela a návštěvě muzea cesta pokračovala ke 
známému turistickému místu Rejvíz. Po obědě 

a procházce okolím se ujíždělo k Jeseníku. Náš 
průvodce nás zavedl k vodní tvrzi, významné 
stavbě města Jeseník. Seznámil nás s její historií, 
provedl nás muzejní galerií. Prohlídka Jeseníku 
pokračovala v centru města a okolí. Závěr zá-
jezdu patřil návštěvě zdejším lázním. Prohlídka 
Muzea Vincenze Priessnitze s komentovaným 
výkladem byla velice zajímavá a podrobně nás 
seznámila se počátky vodoléčby. Dalším zajíma-
vým objektem, který jsme si prohlédli, byl ne-
dávno zbudovaný balneopark. 

Veliké díky patří Arnoldu Dudkovi za organi-
zaci, za výborné poutavé  výklady. Rovněž díky 
patří městu Hlučínu za uskutečnění zájezdu.             

Irmgard Ostárková

Jeseníky nám nabídly krásné zážitky  

příjemné chvíle, plno informací a zážitků si odvezli senioři z jesenického výletu.                              Foto: archiv

1.10. 9:00 X. ročník Hlučínsko - vřesinské šlápoty Zámecké nádvoří
1.10. 15:00 Fotbal muži Hlučín - Slovácko Fotbalový stadion
1.10. Zájezd do Bouzova a okolí, bližší informace: novosadova@ddmhlucin.cz, tel.: 595 041 156 DDM Hlučín
2.10. 16:00 Kinokavárna - Popelka Kulturní dům
3.-7.10.      Týden knihoven Knihovna
4.10. 16:00 Kulatý stůl Top problémy, beseda ke stavbě nové sportovní haly Kulturní dům
8.10. 8:00 - 12:00 Farmářské trhy Mírové náměstí
8.10. 11:00 Fotbal U19 Hlučín - Teplice Fotbalový stadion
9.10. 16:00 Kinokavárna – Angry Birds Kulturní dům
9.10. 16:30 Pohodový večer s Janou Schlossarkovou - křest knihy „Toulky nejen Hlučínskem“ Červený kostel
9.10. Turistický výšlap na Kněhyni, bližší informace: kladivova@ddmhlucin.cz, tel.: 595 041 156 DDM Hlučín
11.10. 17:00 Cestopisná beseda Ze srdce Evropy do Santiaga de Compostela Zámecký klub
14.10. 10:00 Komiksový workshop Zámecký klub
14.10. 15:00 a 16:30 Klub Patchwork pro všechny ženy a dívky DDM Hlučín
14.10. 15:00 Keramický klub pro školní děti DDM Hlučín
14.10. 17:00 Keramický klubík pro rodiče s dětmi od 3 let DDM Hlučín
14.10. 17:00 Šachový klub pro dospělé, přihlášky předem: novosadova@ddmhlucin.cz, tel.: 595 041 156 DDM Hlučín
15.10. 10:00 2. liga mužů ve volejbalu TJ Hlučín - TU VŠB Ostrava Sportovní hala
15.10. 14:30 Fotbal muži Hlučín - Otrokovice Fotbalový stadion
16.10. 10:00 KP juniorek ve volejbalu TJ Hlučín - TJ Šenov Sportovní hala
16.10. 16:00 Kinokavárna – Hodný dinosaurus Kulturní dům
17.10. 17:00 Beseda s Annou Malchárkovou – Záhada kamenného svědka Knihovna
18.10. 19:30 Zdeněk Izer: Autobus, divadlo Kulturní dům
22.10. 8:00 - 12:00 Farmářské trhy Mírové náměstí
22.10. 12:00 Fotbal U19 Hlučín - Příbram Fotbalový stadion
22.10. 10:00 KP žen ve volejbalu TJ Hlučín - Tatran Štítina Sportovní hala
22.10. 17:00 Třetí Retro Čaj o páté, taneční odpoledne s kapelami Akcent a EšBand Kulturní dům
23.10. 16:00 Kinokavárna – Zvonilka a netvor Kulturní dům
29.10. 14:00 Fotbal muži Hlučín - Sigma Olomouc Fotbalový stadion
30.10. 16:00 Haloweenská kinokavárna v maskách  - Hotel Transylvánie 2 Kulturní dům
31.10. 19.00 Hana Zagorová a Petr Rezek, koncert Kulturní dům

Buď dobrým člověkem

Čas plyne a vítr vane
a s tebou, milé dítě,  
se jednou změna stane.  
Tak jako voda teče, 
tak utíká i čas, 
a pomalu a jistě krok za krokem 
půjdeš životem
a vrásky jednou rozbrázdí tvou tvář, 
též stříbrem se zatřpytí tvůj vlas.
Vzpomeň, když jsi jedou nebyl ničím
ničím budeš zas. 
Nežij příteli zbytečně v neřesti, 
Nesej do srdcí bližních svých bolesti. 
Na rtech tvých vždy vlídný úsměv 
a slov měj, 
lásky plný ráj všem lidem rozdávej. 
Měj rád své rodiče a jejich rady dbej,
zlých řečí a lží se provždy vystříhej, 
také každou stařenku a stařečka uctívej. 
Když budeš sít jen ta nejlepší semena, 
Zajisté tě stihne bohatá odměna. 

Felicie Klučková   

 CHCETE TAKÉ, ABYCHOM POZVALI
NA VAŠI AKCI? SVÉ TIPY ZASÍLEJTE MAILEM

NA INFOHLUCIN@CENTRUM.CZ 
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František se vrátil z lázní. Naděje, 
že bude sám chodit, je veliká. 
I díky darům a pomoci obyvatel 
Hlučína.         

Čtěte na straně  3

Město vyhlásilo poprvé archi-
tektonickou soutěž. Měla by 
řešit vyřešit prostor u Červeného 
kostela.

Čtěte na straně  4

Město koupí vodní kombajn na 
sekání vodních travin v jezeře. 
Na příští sezonu už by měl být 
připraven. 

Čtěte na straně 2

Na NevelkéM prostraNství 
u ostravské ulIce přIbyla 
v září socHa zNázorňující 
třI Fáze dopadu dešťové 
kapky.  

„Je to první porevoluční socha, 
která v Hlučíně vznikla speciálně 
pro veřejný prostor,“ řekl Jaroslav 
Michna z odboru výstavby Měst-
ského úřadu Hlučín, který byl ini-
ciátorem projektu Metamorfózy - 
sochy pro Hlučín. Cílem projektu 
je obohatit město i o další umělec-
ká díla. Už v této chvíli je vybraná 
druhá socha s názvem Zrcadlení na-
vržená pro Mírové náměstí.  

„Pokud to v dalších letech rozpo-
čet dovolí, rádi bychom opět vyčle-
nili nějaké peníze na další sochu. 
Opravené chodníky a nová parkovi-
ště jsou jistě důležité, ale na umění 
bychom měli také pamatovat. I na-
ši předkové nám tady nechali vý-
znamné památky, které dnes dělají 
atmosféru míst. Takže na tuto část 
tvorby města bychom určitě nemě-
li rezignovat,“ řekla místostarostka 
Blanka Kotrlová. 

Podle tvůrce Roberta Bučka se so-
cha do prostoru mezi domy poblíž 
centra výborně hodí. „Většinou má-
te buď daný prostor, kterému při-
způsobujete dílo, nebo hledáte pro-
stor pro konkrétní sochu. V tomto 
případě se podařilo zkombinovat 
obojí, takže jsme dosáhli mimořád-
ně vyvážené proporce mezi velikos-
tí, barevností sochy, jejím umístě-
ním. Usadili jsme ji tak, aby pohled 
na ni byl v souladu s tím, jak se vy-
užívá veřejný prostor, kudy cho-
dí lidi, odkud se na ni budou dívat. 
Lokalita naproti kulturnímu domu 
velmi blízko centra je intimní, má 
nízkou zástavbu, která je ale téměř 

Déšť Roberta Bučka ozdobil 
prostor u kulturního domu

socha se instalovala za pomocí těžké techniky.                      Foto: Ivana Gračková

všude kolem, utváří proto výborné 
podmínky pro sochu přesně toho-
to charakteru,“ řekl sochař Robert 
Buček. 

Sochu tvořil z umělého kamene na 
bázi polyesterových pryskyřic. Jeho 
velkou výhodou je, že v případě po-
škození lze dílo poměrně jednodu-
še opravit. „Umělý kámen je pro mě 
zajímavý, protože je velmi odolný 
vůči povětrnostním vlivům, není 
nasákavý, umožňuje mi dělat tvary, 
které by u jiného materiálu nevydr-
žely. Navíc si mohu přizpůsobit je-
ho barevnost, jak potřebuju,“ dopl-

nil autor. Na soše pracoval asi rok. 
Socha se za pomoci těžké techni-

ky instalovala ve čtvrtek 8. září. Po-
té se plocha pod ní zaplnila kousky 
černého břidličného kamene, který 
kontrastuje s její bílou barvou a še-
dí okolních domů. Slavnostně, s hu-
debním doprovodem, se odhalovala 
v pátek 23. září. 

„Setkal jsem se s pozitivními, ale i 
negativními reakcemi na sochu. To 
už ale asi k umění patří, že vyvolá-
vá různé emoce. Jsem rád, že převa-
žují ty vstřícné komentáře,“ doplnil 
Jaroslav Michna.  Ivana Gračková

Ač si to většinou v každodenním 
shonu lidé neuvědomují, i obyva-
tel Hlučína se bezprostředně týká 
změna klimatu. Jak velký je tento 
globální problém, se pokusí nastínit 
přednáška, která se v Hlučíně usku-
teční ve středu 12. října od 17 hodin 
v Zámeckém klubu.

„Cílem přednášky je představit 
zájemcům problematiku změn kli-
matu. Účastníci se dozvědí, jak se 
dle nejnovějších vědeckých poznat-
ků globální změna projevuje a ja-
ké dopady s sebou přináší, jaké jsou 
prognózy pro vývoj klimatu do bu-
doucna ve světě i v České republi-
ce a jaká opatření by mohla zmírnit 
její dopady,“ prozradil Josef Novák 
z pořádající, obecně prospěšné spo-
lečnosti CI2. 

Druhá část povídání s názvem Jak 
se žije obyvatelům Hlučína se bu-
de zabývat výsledky dotazníkového 
šetření věnovaného hodnocení spo-
kojenosti občanů s životem ve měs-
tě, které se v Hlučíně konalo letos v 
červnu.                                        (iga)

Ohrožuje nás klima? 

Kuriózní dopravní nehoda se stala 
19. září ráno v Hlučíně. 

Devětačtyřicetiletý řidič s těles-
ným postižením a za tím účelem 
technicky upravenou oktávií přejel 
napříč celým náměstím, projel dva 
záhony se zelenými keři, srazil kvě-
tináč, vyvrátil dopravní značku a 
nakonec narazil do budovy radnice 
přesně v místě, kde se nachází uzá-
věr plynu. Ten naštěstí neunikl.

Muže odvezla záchranka s poraně-
ním nohy. Podle jeho verze autu se-
lhaly brzdy. Nikdo další nebyl zra-
něn. Na místě zasahovali hasiči. 

„Mechanická poškození nejsou ni-
jak zásadní, vše se opraví. Důležité 
je, že se nikomu nic vážného nesta-
lo. Doufám, že i řidič bude brzy v 
pořádku,“ komentoval událost sta-
rosta Hlučína Pavel Paschek.   (iga)

Srazil se s radnicí

MÍSTO KYTIČKYn
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DROBNÉ RADY DO ZAHRADY NA ŘÍJENn
Přivítali jsme:
David Pawlenka *2016
Sebastián Sonnek *2016
Kryštof Dehner *2016
Ondřej Holubek *2016
Matěj Lorko *2016
Marie Šimánková *2016
Alex Köhler *2015

Jubilanti:
Rudolf Holubek *1936
Štefan Kriho *1935
Anna Reiská *1934
Marta Návratová *1934
František Janda *1934
Dana Martiníková *1932
Vladimír Dědáček *1930
Šárka Kreibichová *1930

Rozloučili jsme se:
Ing. Josef Bernhardt

ŘÁDKOVÁ INZERCEn

„…říjen je první jarní měsíc, mě-
síc podzemního rašení a klíčení, 
skrytého rozpuku, nalévajících se 
pupenů; jen trochu hrábněte do pů-
dy a najdete nadělaných puků …,“ 
psal Karel Čapek, který byl nadše-
ným alpinkářem. Jeho pohled na ří-
jen byl asi jiný než pěstitele zele-
niny nebo ovocnáře. Ale přiznejme 
si, že to zní lépe než konstatování, 
že se příroda ukládá ke spánku. 

Zatímco některé květiny raší a klí-
čí, mnoho trvalek ještě stihneme 
vysadit. Je čas vysadit pivoňky a ci-
bule narcisů, tulipánů a lilií. Kvůli 
rozdělení tržeb přesunuli producen-
ti sadeb a obchodníci v posledních 
letech prodej lilií a pivoněk na jaro, 
přestože nejlepší termín pro jejich 
výsadbu je říjen. Na sklizeň mečí-
ků si pohlídáme předpověď poča-
sí, abychom sklízeli pokud možno 
za sucha. Jiřiny sklízíme co nejpoz-
ději. Až mráz spálí listy, ustřihneme 
lodyhy cca 15 cm nad zemí. Hlízy 
vybíráme dříve, než hrozí promrz-
nutí půdy. Téma skladování by by-

lo na samostatný článek. Ošetřuje-
me kvetoucí chryzantémy. Jejich 
kvetení věští konec sezóny.

Pro užitkovou zahradu platí pří-
sloví „Michal z pole spěchal“ (po 
našemu ‚Michal s poľa spichal‘). 
A protože Michala je 29. září, je 
třeba v říjnu všechno sklízet: veš-
kerou zeleninu i ovoce. Některé 
zimní odrůdy jablek co nejpozdě-

takové úrody se letos asi nedočkáme.                                           
Foto: zdeněk seidl

n Pronajmu dlouhodobě 2 + 1 na 
OKD v 7. p.  tel.604 244 855

Podzimní Flora 
láká zahrádkáře

Na výstavu ovoce a zeleniny do 
Olomouce pořádá zájezd základní 
organizace Českého svazu zahrád-
kářů v Hlučíně, Na podzimní Floru 
Olomouc se pojede ve čtvrtek 20. 
října v 7 hodin od Kulturního domu 
Hlučín. 

„Cena zájezdu pro naše členy je 
240 korun, pro ostatní zájemce je 
to 280 korun,“ prozradila za organi-
zátory Jana Sabolová, předsedkyně 
organizace. Součástí zájezdu bude 
po cestě zpět také návštěva Muzea 
měření času ve Šternberku.      (red) 

I bez aut se dá žít, sdělovali ve 
středu 21. září úředníci hlučínské 
radnice občanům města. Vzali si na 
to speciální zelená trička a někteří 
i speciální dopravní prostředky. 

Dne bez aut se zúčastnilo 63 úřed-
níků Městského úřadu Hlučín. Je to 
jen o tři více než loni, ale akce se 
začíná řadit mezi ty oblíbené. Hlu-
čín se do Dne bez aut zapojil již po-
třetí, letos připadl termín na středu 
21. září. 

„Někteří úředníci přijeli na kole, 
další přišli pěšky nebo využili měst-
skou hromadnou dopravu. Starosta 
Pavel Paschek zvolil dokonce zce-
la netradiční dopravní prostředek 
a dorazil na radnici na koloběžce, 
Každopádně všichni se rozhodli as-
poň pro jeden den nechat auto v ga-
ráži a ukázat, že i bez něj to jde,“ 
řekla organizátorka akce Tereza Ši-
mánková, koordinátorka Zdravého 
města Hlučín. 

„Občané, kteří úřad ve středu 

navštívili, se nás ptali, proč jsme 
všichni v zelených tričkách. A to je 
přesně to, o co v téhle akci jde: říct 
lidem, že i bez každodenního pou-
žívání aut se dá žít,“ doplnila Tere-
za Šimánková. 

Letošní heslo „Chytrá a čistá mo-
bilita. Silná ekonomika.“ vybízí 
k úvaze nad volbou dopravy, která 
může znamenat úsporu peněz pro 
každého občana za auto a pohonné 

hmoty, samozřejmě vedle toho, že 
omezení osobní automobilové do-
pravy je vždy příspěvkem k čistěj-
šímu životnímu prostředí. 

Uspořit mohou i municipality pro-
střednictvím kvalitního dopravního 
plánování, využitím nových infor-
mačních technologií a využitím vo-
zidel s alternativním pohonem, jako 
jsou elektřina nebo stlačený zemní 
plyn.                       Ivana Gračková

ji. Letošní rok nebyl ovoci moc na-
kloněn. Na jaře je poškodily pozdní 
mrazíky, pak kroupy. Rány po krou-
pách byly vstupní branou pro hni-
lobu, hodně škod nadělali obaleči, 
vosy a sršní. Takže se sklizni moc 
práce nebude.

Mám rád teplou zimu, ale příro-
dě to moc nevyhovuje. Snad se le-
tos dočkáme slušnější zimy se sně-
hem a mrazem, aby se nejen zvedla 
hladina spodní vody, ale aby rov-
něž pomrzli někteří škůdci. Slimá-
ků bylo letos méně. Díky loňskému 
suchu nenakladli tolik vajíček. Le-
tos v srpnu se však několik dospěl-
ců objevilo. A o něco vlhčí počasí 
jim umožnilo naklást v srpnu vajíč-
ka, ze kterých lze příští rok očeká-
vat opět invazi slimáků.

Na typicky podzimní práce je ješ-
tě čas. Říjen je vhodný na procház-
ky do vybarvených lesů a na houby, 
pokud začnou růst. Každá část ro-
ku je krásná. 

Zdeněk Seidl
Svaz zahrádkářů Iris Hlučín 

Na Den bez aut pěšky, na kole i koloběžce

velká část hlučínského městského úřadu se převlékla do zelených triček, aby 
upozornila návštěvníky radnice, že i bez aut se dá jezdit do práce. a šetřit tak 
vlastní peněženku i životní prostředí nás všech.                        Foto: Ivana Gračková





Zahradnictví Michňa

U Stadionu 4, Hlučín (směr silo)
Po – Pá: 8:30 – 12:00, 13:00 - 17:00 hod

So: 9:00 – 12:00 hod
Tel.: 777 555 499, 605 937 531

zahradnictvimichna@seznam.cz

www.zahradnictvi-michna.cz

prodej: okrasných dřevin, ovocných stromů a keřů,
hnojiv, zahradních substrátů, postřiků a semen,

prodej ovocných stromů




