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hlučínskénoviny

Nové logo města se představí 
zastupitelům ne jejich veřejném 
zasedání, které bude 10. listopadu
od 16 hodin v kulturním domě.   

Čtěte na straně  6

Fotbalisti rozšířili své řady
o novou drobotinu. V prosinci 
chtějí slavnostně otevřít nový 
umělý trávník

Čtěte na straně  11

Celkem 78 tisíc korun půjde na 
pomoc zaplaveným 
domácnostem. Zapojit by se měli 
i zemědělci.

Čtěte na straně 3

Nové workoutové hřiště se slav-
nostně otevíralo v Zámeckém parku 
v pondělí 31. října. Moderní prostor 
je určen hlavně pro mládež, ale vy-
užívat ho může každý, kdo má chuť 
a troufne si na cvičení s vlastní vá-
hou. 

„V minulosti vznikla v Hlučíně 
řada hřišť pro malé děti i sportoviště 
u škol. Máme tu ale velmi málo za-
řízení, které by s chutí využívala ke 
sportování mládež,“ řekla místosta-
rostka Hlučína Blanka Kotrlová. 
Na novém hřišti se nachází veškeré 
základní prvky. Sestava se skládá 
z hrazd v různých výškách, žebříku 

Monkey Bar, žebřin a bradel. Do-
plňkovými prvky jsou stalky pro ná-
cvik stojek, otočná lavice pro posi-
lování břicha a stupňovaná lavice na 
trénink nohou. „Hřiště 
je tak zcela komplexní 
a lze na něm posilovat 
veškeré partie lidského 
těla,“ uvedl Jan Kokáš, 
jednatel společnosti 
Workout Club Parks, která vyba-
vení pro hřiště dodávala. Podle něj 
je umístění hřiště poblíž bytových 
domů a nedaleko rekreační zóny 
Hlučínského jezera mimořádně 
vhodné. V parku se už dnes nachá-

zí tenisové kurty, jsou zde i cvičící 
prvky pro seniory a dětské dopravní 
hřiště. „Z pohledu architekta bych 
považoval za ideální, kdyby zele-

ný pás od zámku až 
po jezero v budouc-
nu tvořil jeden velký 
park, v němž by byly 
vyčleněny jednotlivé 
prostory pro rekreační, 

odpočinkové a sportovní aktivity,“ 
doplnil městský architekt Jan Rich-
ter. Pokud by se plány s tímto úze-
mím v budoucnu změnily a hřiště by 
bylo třeba přestěhovat, nejednalo by 
se o náročný problém, protože cvi-

čící prvky jsou umístěné na betono-
vých patkách. 

Workout se v poslední době roz-
šiřuje i do menších měst. Hřiště 
jsou určena především pro mládež 
od patnácti let, horní věková hrani-
ce však není stanovena. „V Jihlavě 
jsem se setkal s pánem, kterému táh-
lo na osmdesát, ale shybů na hrazdě 
udělal více než většina dnešní mlá-
deže,“ řekl Jan Kokáš. Exhibice 
u otevření hřiště se zúčastnila česká 
workoutová špička z týmu Woclub 
a mladí Hlučíňáci, kteří si cvičení 
vyzkoušeli pod dohledem profesio-
nálů.                         Ivana Gračková

Amuři si poCHutNAjí NA 
přemNožeNýCH VodNíCH 
trAViNáCH. Lidé, ZVířAtA 
i rostLiNy budou žít 
V symbióZe. 

Prvních 500 kilogramů amura bí-
lého a 200 kilogramů candáta obec-
ného z celkem plánovaných 3,5 tun 
ryb vypustili v pátek 7. září rybáři 
do Hlučínského jezera. Amuři by 
měli spásat traviny, které letos jeze-
ro zarostly tak, že se v závěru sezo-
ny téměř nedalo využívat k rekreač-
ním účelům. Úkolem candátů bude 
zajistit biologickou rovnováhu.  

„Nějaké ryby jsou z našeho reví-
ru, většina přijela z Jižních Čech. 
Další můžeme očekávat podle toho, 
jak budou probíhat výlovy,“ in-
formoval Přemysl Jaroň, jednatel 
územního svazu pro Severní Mo-
ravu a Slezsko v Ostravě Českého 
rybářského svazu. Mladé, letošní 
ryby přivezla dvě auta se speciál-
ními nádobami s přívodem kyslíku. 
Vysazení ryb doporučili odborníci 
jako doplněk k vodnímu kombajnu, 
který bude trávy žnout v hloubce 
1,8 metru. Vedení města Hlučína 

Ryby pomohou Hlučínskému jezeru 

Workoutové hřiště může využívat mládež i zdatní senioři 

se proto domluvilo na spolupráci 
s místními rybáři, kteří Hlučínské 
jezero považují za velmi oblíbené 
místo pro rybolov. 

„Chytit na udici amura, který se 
živí hlavně rostlinami, není vůbec 
jednoduché, ale zkušení rybáři to 

umí,“ prozradil Přemysl Jaroň. Dřiv 
se v Hlučíně podařilo několik zda-
řilých úlovků, ovšem i pro rybáře 
byla letošní sezona na štěrkovně 
zarostlé vodními travinami slabá. 
Spolu s amurem se zde nyní vysa-
zuje také candát a štika. Důvodem 

je zachování biologické rovnováhy. 
Výkaly amura vytváří fytoplankton, 
kterým se živí zooplankton. Ten ale 
požírají bílé ryby, proto je nezbyt-
ná jejich přirozená redukce. O tu se 
postarají právě candáti a štiky. 

Dokončení na str. 3

severomoravští rybáři vypustili první várku ryb do jezera.                                                                                 Foto: ivana Gračková

HorNí VěkoVá 
HrANiCe pro 

workout NeNí 
omeZeNA.



SLOVO STAROSTYn
Volby mě zklamaly i potěšily

hlučínskénoviny [2] město

Výsledky voleb do 
krajského zastupi-
telstva mě potěšily 
i zklamaly. Radost 
mi udělaly prefe-
renční hlasy pro 

členku vedení města Blanku Kotrlo-
vou. Jsou, myslím, dokladem toho, 
že si lidé všímají naší společné sna-
hy udělat z Hlučína město s opra-
venými ulicemi i přívětivou atmo-
sférou. Příjemným překvapením 
krajských voleb v Hlučíně pro mě 
určitě byl největší počet preferenč-
ních hlasů pro zastupitele Tomáše 
Hájovského z KDU-ČSL, která je 
naším koaličním partnerem. Oběma 
posílám svou velkou gratulaci. Na 
druhou stranu mě mrzí, že v kraj-
ském zastupitelstvu nezasedne nikdo 
z Hlučína, neboť všechny strany 
a hnutí, které do zastupitelstva pro-
razily, zařadily hlučínské kandidáty 
až na nižší pozice svých kandidát-
ních listin. Také jsem trošku doufal, 
že účast ve volbách bude v Hlučíně 
vyšší, než je průměr v kraji, neboť 
považuji obyvatele Hlučína za ak-
tivní občany. Jenže čísla z Hlučína 
kopírují situaci v regionu. Věřím, že 
příští rok se Hlučín postaví k par-
lamentním volbám zodpovědněji. 
Několik známých se mě před kraj-
skými volbami ptalo, proč jsem také 
nekandidoval. Nějaké nabídky jsem 
dostal, ale po pečlivé úvaze jsem je 
odmítl. Dospěl jsem k názoru, že se 
chci naplno věnovat hlavně práci 
pro město a že se v komunální poli-
tice mám po pouhých dvou letech ve 
funkci stále hodně co učit. 

Domov pod Vinnou horou chce 
pro své klienty vytvořit takzvanou 
reminiscenční místnost. Potřebuje 
k tomu ale nejrůznější vybavení, 
jež by mohli darovat občané města. 

„Pro vzpomínkové terapie by-
chom chtěli vytvořit obývací po-
koj, jaký mívali naši klienti v mládí 
doma. Proto bychom uvítali, pokud 
by nám někdo mohl darovat obý-
vací stěnu ve stylu 50. až  60. let,“ 
uvedla ředitelka domova Marcela 
Mikulová. Domov proto shání leš-
těný nábytek, sekretář, skříň, kře-
sílka, židle se stolem, staré rádio, 
telefon, hodiny, lampu.  

Kdo by chtěl touto formou podpo-
řit zajímavou aktivitu hlučínského 

domova pro seniory, může se obrá-
tit na jeho recepci na telefonní číslo 
595 020 571 nebo 607 256 996.

Místnost určená k reminiscenční 
terapii neboli terapii vzpomínkou 
má seniorům připomenout zážitky 
z mládí nebo některé důležité život-
ní etapy.  „Rádi si prohlížíme staré 
fotografie, či různé předměty, které 
v nás vyvolávají různé vzpomínky, 
události. Vzpomínáni je pro senio-
ry příjemné, uvolní se v rozhovoru 
a tím nevědomky trénují svou pa-
měť. Vzpomínky formují naši osob-
nost, činí nás odlišnými, tak jako 
zkušenosti, které jsou sice nepře-
nosné, ale můžeme se z nich poučit. 
Čím více dokážeme přiblížit seni-

Domov pod Vinnou horou shání historický nábytek

orům jejich prostředí, tím lépe si 
u nás zvyknou a budou se cítit jako 

doma,“ objasnila záměr ředitelka 
Mikulová.                                      (iga) 

obdobný nábytek by uvítali v domově pod Vinnou horou.                     Foto: archiv

VítěZem VoLeb se domA 
stAL tomáš HájoVský 
Z kdu-ČsL. 

Něco málo přes třicet procent 
oprávněných voličů přišlo v pátek 
a v sobotu 7. a 8. října k urnám do 
dvanácti volebních místností v Hlu-
číně, aby dali své hlasy kandidátům 
do Zastupitelstva Moravskoslez-
ského kraje. Vyhrálo to u nich hnutí 
ANO, které získalo 27,54 procenta 
hlasů, tedy více, než byl průměr 
v celém kraji i v okrese Opava.

Velkou podporu voličů získala hlu-
čínská místostarostka Blanka Kotr-
lová, která dostala v Hlučíně nej-
více preferenčních hlasů ze všech 
kandidátů hnutí ANO, na jehož 
kandidátce figurovala na 36. příčce. 
V celém Moravskoslezském kraji 
ji kroužkem dalo preferenční hlas 
463 lidí. Blanka Kotrlová ale v této 
chvíli už není členkou hnutí ANO. 
„Mé členství v hnutí ANO skončilo 
krátce před volbami, kdy už nebylo 
možné měnit kandidátní listiny. Dů-
vody nebudu komentovat. Chci dál 
pracovat pro Hlučín a považuji za 

důležité, aby spory uvnitř hnutí ne-
byly příčinou zhoršení vztahů mezi 
městem a ministerstvem financí,“ 
uvedla místostarostka Kotrlová 
s tím, že zvláště voličům z Hlučína 
děkuje za projevenou důvěru. „Na 
mém pracovním nasazení v Hlučíně 
se nic nemění. Těší mě podílet se na 
všech těch změnách, které součas-

né vedení radnice do města přináší. 
Když sháníme peníze na nové tě-
locvičny pro základní školy, když 
se přeme v radě města, zda je dů-
ležitější postavit altán, nebo opravit 
další chodník, když kontrolujeme 
někdy trochu liknavé dodavatele 
některých staveb pro město, nebo 
když zjišťujeme, kde se dá sehnat 
kombajn na sekání přemnožených 
trav v Hlučínském jezeře, tak mám 
opravdu pocit, že dělám práci, která 
má smysl,“ doplnila místostarostka.

Hlučín volil jinak, než zbytek kraje 

Počty preferenčních hlasů od voličů
z Hlučína pro místní kandidáty
do krajského zastupitelstva 

Tomáš Hájovský, za KDU-ČSL 144 preferenčních hlasů 
Blanka Kotrlová, za ANO 135 preferenčních hlasů 
Emília Kubušová, za ČSSD 68 preferenčních hlasů 
Drahomír Zbořil, za ANO 59 preferenčních hlasů 
Aleš Barták, za TOP 09 49 preferenčních hlasů 
Alfons Laňka, za PRO REGION 40 preferenčních hlasů 
Michal Sněhota, za ODS 21 preferenčních hlasů

30,72
proCeNt byLA 

V HLuČíNě úČAst Ve 
VoLbáCH 

Na druhém místě se v Hlučíně stej-
ně jako v celém kraji umístila ČSSD 
s 16,54 procenta hlasů. V Hlučí-
ně za ČSSD kandidovala Emilia 
Kubušová, která obdržela 68 prefe-
renčních hlasů. V katolicky oriento-
vaném regionu byla s 11,2 procenta 
hlasů třetí KDU-ČSL, která v kraji 
skončila čtvrtá. Její hlučínský kan-
didát, místní zastupitel Tomáš Há-
jovský,  se stal doma vítězem voleb 
se 144 preferenčními hlasy. Naopak 
čtvrtá s 8,10 procenta hlasů skon-
čila v Hlučíně KSČM, jež v rámci 
celého kraje obsadila třetí příčku. 
Pátá v pořadí je koalice SPD a SPO 
s 7,55 procenta hlasů, což je v sou-
ladu s názorem voličů celého kraje. 
Na šestém místě, s velkou pravdě-
podobností zásluhou osobnosti sta-
rosty sousedních Bolatic Herberta 
Pavery z prvního místa kandidátky, 
se v Hlučíně ocitla TOP 09 se 7,32 
procenta hlasů. Podporu domácích 
získal i hlučínský kandidát TOP 09 
Aleš Barták, který ve městě dostal 
49 preferenčních hlasů. V kraji ov-
šem strana TOP 09 zcela propadla. 
Do krajského zastupitelstva se do-
stane též ODS, která dostala v Hlu-
číně 5,65 procenta hlasů, v celém 
Moravskoslezském kraji měla při-
tom podporu bezmála 7 procent 
hlasů. Nikdo z Hlučína ale nakonec 
v krajském zastupitelstvu nezased-
ne, všechny strany a hnutí zařadi-
ly hlučínské kandidáty až na nižší 
pozice svých kandidátních listin. 
Účast ve volbách byla v Hlučíně 
30,27 %, tedy obdobná jako v ce-
lém kraji, z 11 703 voličů jich k ur-
nám přišlo jen 3542, jeden hlas byl 
neplatný.                  Ivana Gračková
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Rada města v říjnu
n pověřila dalšího člena Zastupitel-

stva, radního Jana Latoně k uza-
vírání civilních sňatků. 

n přidělila veřejnou zakázku na 
komplexní pojištění pro město 
Hlučín pojišťovně Direct z Brna, 
která dala nejvýhodnější nabídku. 
Základním hodnotícím kritériem 
byla nejnižší nabídková cena.

n prodloužila nájemní smlouvu 
na sportovní areál mezi městem 
a Fotbalovým klubem Darkovič-
ky do roku 2036, což organizaci 
umožní čerpat dotace na zvelebo-
vání sportoviště.  

n schválila operační plán zimní 
údržby komunikací

n odsouhlasila dodavatele opravy 
podlahy v Hasičské stanici Hlu-
čín. Výběrové řízení vyhrála fir-
ma Ekobau Invest z Opavy s nej-
nižší nabídnutou cenou ve výši 
761 522 korun bez DPH.

n podpořila částkou 10 tisíc korun 
Spolek rodičů a přátel školy při 
Základní umělecké škole Pavla 
Josefa Vejvanovského, Hlučín. 
Peníze jsou určeny na tradiční 
výroční vystoupení tanečního od-
dělení.  

n snížila minimální kupní cenu 
hasičského automobilu CAS 25 
Škoda, který nabízí k prodeji, 
z původních 30 na 10 tisíc korun.  

n jmenovala do funkce vedoucí 
odboru rozvoje Městského úřa-
du Hlučín s účinností od 1. ledna 
Barboru Cáblovou.

Z RADY MĚSTAn

Celkem 78 tisíc korun rozdělí 
město Hlučín mezi obyvatele Dar-
koviček, které 29. srpna postihly 
záplavy. 

Rozhodli o tom radní města v pon-
dělí 3. října. Vycházeli z informací 
o konkrétních případech, jak se 
s nimi komise podrobně seznámila 
na jednání s občany 22. září. Li-
dem, kterým záplavy zatopily skle-
py, město vyplatí jako pomoc po 4 
tisících korunách, dalším, kterým 
bahno poškodilo například zahrady, 
poskytne po 2 tisících korunách. 

„Posoudit spravedlivě, jak koho 
záplavy poškodily, je téměř nemož-
né. Peníze, které postižené rodiny 
od města dostanou, jsou jen kom-
penzací, která by jim mohla pomoci 
v komplikované situaci. Zároveň 
ale apelujeme na všechny majitele 
rodinných domů a nemovitostí, aby 
nepodceňovali měnící se klimatic-
kou situaci a své objekty proti živel-
ným pohromám pojistili. Odborníci 
na klimatické změny totiž předpo-
vídají, že různých povodní, záplav 
a dalších přírodních katastrof bude 
přibývat. A není možné, aby město 
v budoucnu kompenzovalo škody 
na soukromém majetku způsobené 
přírodními živly,“ řekl starosta Hlu-
čína Pavel Paschek. 

Radní rozhodli, že město přispěje
zaplaveným domácnostem v Darkovičkách

Na jednání s postiženými obyva-
teli města se probíral i vliv země-
dělské činnosti. Srpnový liják totiž 
do ulic Darkoviček spláchl hlínu 
z okolních polí, které tvoří rozsáhlé 
lány, a mnohdy jsou zorány až po 
začátek rodinné zástavby či k sil-
nicím, bez jakýchkoliv ochranných 
pásem. „To je také důvod, proč se 
bude město na návrh rady obracet 
na místní zemědělce, aby se podí-
leli na částečné kompenzaci škod. 

Voda s hlínou z polí natekla lidem do 
zahrad i sklepů.

Foto: Nikola schebestíková

Zemědělci dostávají dotace z ve-
řejných rozpočtů až 6 tisíc korun 
ročně na každý hektar, na němž 
hospodaří. Rozumím tomu, že mají 
zájem hospodařit co nejintenziv-
něji. Ovšem pokud způsob, jakým 
s pozemky nakládají, může nega-
tivně ovlivnit takové události, což 
by mohli reálně předpokládat, pak 
by měli také převzít svůj díl zod-
povědnosti. Čelem se k srpnovým 
záplavám ihned postavila firma 
Agrozea Darkovičky. Obdobně by  
měli reagovat všichni zemědělci,“ 
řekl radní Rudolf Gogolín. Komi-
se, kterou ustavili zastupitelé na 
svém zářijovém jednání, pracovala 
ve složení vedoucí odboru životní-
ho prostředí a komunálních služeb 
Městského úřadu Hlučín Soňa Práš-
ková, předsedkyně osadního výro-
bu Darkovičky Marie Hanusová, 
zastupitel Alfons Laňka, místosta-
rostka Blanka Kotrlová a starosta 
Pavel Paschek.          

Průtrž mračen se silným větrem 
a kroupami, které se přehnaly nad 
Hlučínskem, napáchaly největší 
škody právě v části Hlučína Darko-
vičky. Déšť tam spláchl z polí hlínu, 
kterou naplavil do centra této části 
města. Jen úklid vyšel město již na 
80 tisíc korun.                            (iga)                     

VeřejNé sCHůZe 
s obČANy se koNALy 
V říjNu V bobroVNíkáCH 
A V dArkoViČkáCH. 
obyVAteLe bobroVNíků 
NejVíCe ZAjímALo, Co 
bude s jejiCH Hospodou 
u koHoutA. 

„Je to jediná hospoda v této části 
města. Lidem pochopitelně vadí, 
když je nyní zavřená,“ komentoval 
to starosta města Pavel Paschek. 
Původní provozovatel ukončil čin-
nost, město v současnosti hledá no-
vého nájemce prostor. Vybírat bude 
v listopadu podle ceny i podle zá-
měru, s nimiž zájemci o pronájem 
přijdou. V příštím roce se bude zá-
roveň dokončovat rekonstrukce ob-
jektu kulturního domu a hasičárny, 
v němž hospoda U kohouta sídlila. 
V zadním traktu se budou měnit 

okna, bude se zateplovat a opravo-
vat fasáda tak, jako na celé budově. 
Na příští rok je v plánu také rekon-
strukce přilehlé zahrady.  

V Darkovičkách se hodně diskuto-
valo o rozbitých chodnících a ces-
tách. „Čekáme na konečnou trasu 

odkanalizování Darkoviček, na 
které bude firma Vodovody a kana-
lizace Hlučín žádat dotace. Teprve 
poté začneme opravovat ulice, aby 
se nestalo, že budeme na některých 

místech kopat dvakrát po sobě,“ 
vysvětlila vedoucí odboru investic 
Městského úřadu Hlučín Gabriela 
Dihlová. V současnosti je možné 
s jistotou pokládat nový asfalt jen 
v ulici Pěkníkova, což je v plánu na 
příští rok. 

Občany Darkoviček také zajímalo, 
jak je daleko příprava stavby jejich 
nové tělocvičny. Zatímco v Bob-
rovníkách se ještě chystá projekto-
vá dokumentace tamní tělocvičny, 
v Darkovičkách už je hotova. Jak-
mile skončí stavební řízení, bude 
možné vyhlásit výběrové řízení na 
dodavatele. Obě tělocvičny se za-
čnou stavět v příštím roce.  

Osadní výbory městských čás-
tí Bobrovníky, Darkovičky, OKD 
i Rovniny budou informovat o své 
činnosti také na zasedání Zastupi-
telstva města Hlučína ve čtvrtek  
10. října.               Ivana Gračková

Na veřejných schůzích se mluvilo
o zavřené hospodě i chodnících

ZAtímCo
V bobroVNíkáCH 
se ještě CHystá 

projektoVá 
dokumeNtACe 

tAmNí těLoCViČNy,
V dArkoViČkáCH už 

je HotoVA.

Dokončení za str. 1
„Konečným cílem není vymýcení 

stolístku klasnatého, který se letos 
v jezeře extrémně rozrostl. Má to-
tiž schopnost čistit vodu. Jeho růst 
chceme pouze omezit, aby neobtě-
žoval plavce a nekomplikoval akti-
vity vodních lyžařů či záchranářů. 
Musíme proto nastolit v jezeře rov-
nováhu, aby tady rostliny, zvířata 
i lidé mohli fungovat ve vzájemné 
symbióze,“ uvedla místostarostka 
Blanka Kotrlová. 

Koupi vodního kombajnu schválili 
zastupitelé na svém jednání v září. 
Vedení města nyní připravuje výbě-
rové řízení na jeho dodavatele, aby 
zařízení začalo jezero obhospodařo-
vat už zjara příštího roku.         

Ivana Gračková

Ryby pomohou 
Hlučínskému
jezeru 
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Lidé V HLuČíNě jsou 
spokojeNi s místem, kde 
žijí. 

Vyplývá to z dotazníkového šetře-
ní, které letos dělala na vzorku bez-
mála šesti stovek obyvatel města 
obecně prospěšná společnost CI2. 
Celkem 47,6 procenta dotázaných 
uvedlo, že jsou velmi spokojeni, 
a 40,1 procent jich řeklo, že jsou 
spokojeni. Velmi nespokojeno je 
pouze 2,6 procenta obyvatel. 

Jak vysvětluje výsledný materiál, 
cílem šetření je zjistit subjektivní 
pocit občanů se životem ve měs-
tě, v němž žijí. Zahrnuje bezpečné 
a cenově přijatelné bydlení, dostup-
nost základní služeb, nabídku zají-
mavé a uspokojující práce, kvalitu 
životního prostředí a reálnou mož-
nost účastnit se místního plánování 

a rozhodování. Výsledky průzku-
mu by měly sloužit vedení města 
pro jeho další rozhodování o příš-
tím rozvoji. Součástí práce bylo 
také vyhodnocení mobility občanů. 
Sledování spokojenosti občanů se 
životem ve městě a jejich mobility, 
což jsou dva hlavní indikátory trva-
le udržitelného rozvoje, město Hlu-
čín zahájilo už v roce 2010 v rámci 
projektu Zdravé město Hlučín a pl-
nění kritérií MA21. Optimální ter-
mín jejich vyhodnocování jsou tři 
roky, výstupy jsou proto k dispozici 
také z let 2010 a 2013. Letos měs-
to obdrželo na dotazníkové šetření 
dotaci Moravskoslezského kraje ve 
výši 85 tisíc korun. Dotazníkový 
průzkum pro společnost CI2 dělali 
v červnu studenti hlučínského gym-
názia. 

„Cílem dotazníkového šetření 

Hlučíňané jsou spokojeni se svým městem

počet lidí, kteří se cítí se životem ve městě spokojeni, ve srovnání s roky 2010 
a 2013 výrazně stoupl.                                                                                                       Graf: Ci2 

u indikátoru spokojenosti občanů 
se životem v Hlučíně bylo zpro-
středkovat vedení města zpětnou 
vazbu o názorech, postojích a pre-
ferencích obyvatel k jednotlivým 

tematickým oblastem a jejich sub-
jektivní pocit spokojenosti,“ objas-
nila koordinátorka Zdravého města 
Hlučín z hlučínské radnice Tereza 
Šimánková.           Ivana Gračková

Hlavní pošta v Hlučíně bude opět 
zavřená v sobotu 5. listopadu, mimo 
provoz pro veřejnost byla také v so-
botu 22. října. 

„Důvodem uzavření provozovny 
jsou stavební úpravy na budově 
pošty. Budou se měnit okna a vstup-
ní dveře,“ informovala vedoucí poš-
ty Eliška Buhlová. 

Česká pošta naplánovala práce 
cíleně na soboty, kdy je menší po-
ptávka po jejích službách. „Veřej-
nost informujeme také na vývěs-
kách umístěných na poště Hlučín,“ 
doplnila vedoucí Buhlová.

V době uzavření hlavní pošty 
mohou občané využít provozov-
ny Pošty Partner v Darkovičkách 
a Bobrovníkách, které jsou již obě 
v provozu, v Darkovičkách čerstvě, 
v Bobrovníkách už druhý měsíc.  

Zkušenosti z Bobrovníků přitom 
ukazují, že občané změnu přijali 
bez problémů. 

„Na lepší se rychle zvyká. Poš-
ta v Bobrovníkách je téměř na 
stejném místě, ovšem bez schodů 
a s delšími provozními hodinami. 
Provozovna je navíc vybavena i vy-
volávacím tlačítkem pro imobilní 
občany, tato možnost na původní 
satelitní poště nebyla,“ uvedl Mi-
roslav Vávra, manažer České pošty 
pro obvod Ostrava 71. 

Pošta v Darkovičkách se otevírala 
nikoliv na začátku minulého měsí-
ce, jak bylo v plánu, ale až v průbě-
hu října, protože externí dodavatel 
včas nenamontoval přepážku. I její 
služby už ale občané hojně využí-
vají a rychle si na nového provozo-
vatele zvykli.                                 (iga) 

První sobotu v listopadu 
bude zavřená pošta

Se startem školního roku se hlučínští strážní-
ci opět začali intenzivně věnovat dětem. První 
besedu uspořádali ve školce na Vrablovci. Dě-
tem vyprávěli o své práci, ukázali jim ale také 
výzbroj a výstroj a samozřejmě jim vysvětlili, co 
k čemu slouží. 

„Děti si mohly prohlédnout například pouta, te-
leskopický obušek, pepřový sprej, zastavovací 
terč, reflexní vestu a také střelnou zbraň. Na za-
hradě školky jsme jim pak představili služebního 
psa Alibiho, který na místě ukázal, jak perfektně 
umí poslouchat povely,“ prozradil velitel Měst-
ské policie Hlučín Luděk Olšovský.

Kluci, kterým se více líbí technika, si pak přišli 
na své při prohlídce služebního auta. 

V tomto školním roce opět probíhá také výuka 
dětí na dopravním hřišti. Spolu se strážníky ji po-
řádá autoškola OSA Hlučín a je určena pro žáky 
3. a 4. tříd. V podzimní části se už děti 3. tříd nau-
čily poznávat dopravní značky, zopakovaly si jak 
správně přecházet přes přechod pro chodce, jak 
se pohybovat bezpečně po chodníku i na silnici.  
Na děti 4. tříd pak čekala jízda zručnosti a jízda 
na kole podle pravidel silničního provozu, tedy 
podle dopravních značek a mobilního světelného 
semaforu.                                                       (iga) 

Nový, speciálně upravený pá-
sový nakladač CAT 973D pře-
vzali v pátek 14. října hasiči ze 
Záchranného útvaru Hasičského 
záchranného sboru v Hlučíně.  

Speciální, čtyřicetitunový stroj  
je určen mimo jiné i pro další li-
kvidaci následků výbuchů munič-
ních skladů ve Vrběticích. Využít 
se dá též například při likvidaci 

požárů skládek, výrobních hal 
a podobně. „V následujících týd-
nech bude probíhat intenzivní 
výcvik příslušníků na obsluhu na-
kladače jak z kabiny, tak za pomo-
ci dálkového ovládání, aby bylo 
možno stroj v co nejkratší době 
nasadit k zásahu,“ řekl Ivo Adá-
mek, tiskový mluvčí záchranného 
útvaru.                                     (iga) 

Hasiči mají čtyřicetitunový kolos

Děti se učí od městských strážníků nejen o jejich práci

kluky víc než svítilna zajímalo služební auto.                         
Foto: archiv městské policie Hlučín 

Nový pomocník hasičů.                                                           Foto: archiv HZs Hlučín
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Parkovací karty na rok 2017 za-
čnou pracovníci městské firmy TS 
Hlučín vydávat od pondělí 14. listo-
padu. Pro každou zónu bude vydán 
pouze omezený počet karet pod-
le množství vymezených parkova-
cích míst. 

„Zájemci si pro ně mohou cho-
dit výhradně do budovy TS Hlučín 
v ulici Úzké, výdejní místo bude 
ve druhém patře. Věříme, že obča-
né ocení prodloužené provozní ho-
diny, které jsme zavedli už letos 
v létě,“ řekl ředitel TS Hlučín Ro-
man Šťastný. V pracovní dny je pro 
veřejnost otevřeno denně od 6 ho-
din, v pondělí a ve středu do 16 ho-
din, v úterý a ve čtvrtek do 14 hodin 
a v pátek do 12.30. 

Podmínky pro prodej karet zů-
stávají stejné jako v letošním ro-
ce, jediná změna bude jejich barev-
né rozlišení. Karty opravňují jejich 
majitele, aby parkovali se svým vo-
zem na vyhrazených parkovištích. 
Automobily bez karty na nich ne-
smí stát v pracovní dny v době od 
17 hodin do následujícího rána. To-
to časové omezení umožňuje poho-
dlné parkování místních lidí vlastní-
cích karty po jejich návratu z práce, 
zároveň ale neomezuje zaparková-
ní kohokoliv během dne, kdy bý-
vají vyhrazená parkoviště v Hlučí-
ně volnější.

Cena karty je pro centrum měs-
ta 1200 korun, pro Rovniny a OKD 
360 korun na rok.                     (iga) 

Parkovací karty se budou
prodávat od půlky listopadu

České ekonomice se daří. I přes 
příchod nových absolventů škol do 
evidence úřadu práce se totiž větši-
na ukazatelů trhu práce drží stále na 
nejlepších hodnotách za posledních 
osm let. V září v Hlučíně přibylo 
celkově pouze pět uchazečů o za-
městnání, v evidenci úřadu práce 
bylo 1 135 uchazečů o zaměstnání. 

Volných pracovních míst bylo 
koncem září celkem 229, což je 
o 34 méně než na konci srpna. Pří-
činou úbytku volných pracovních 
míst ovšem bylo jejich aktivní 
zprostředkování vhodným uchaze-
čům. Zvýšená poptávka ze strany 
zaměstnavatelů byla v září zejmé-
na po pomocných pracovnících ve 
výrobě, nástrojářích, prodavačích 
a uklízečích. Dlouhodobě přetrvává 
poptávka po řidičích nákladních au-
tomobilů, seřizovačích, kuchařích, 
číšnících a servírkách, pracovnících 
ostrahy, šičkách, zednících a sváře-
čích. O jedno volné pracovní místo 
se v regionu ucházelo pět osob. 

Pracovní trh letos po předchozích 
šesti měsících, kdy počet lidí bez 
práce na Hlučínsku úspěšně klesal, 
drobně zakolísal pouze v červen-
ci. Podíl nezaměstnaných vzrostl 
v prvním prázdninovém měsíci 
z předchozích 3,6 na 3,8 procenta, 
ovšem i tak to byla jedna z nejniž-
ších hodnot za více než tři roky. 
V srpnu uchazečů o zaměstnání 
opět o něco ubylo, podíl klesl na 3,7 
procenta a na této hranici se udržel 
i v září.                       Jakubec Leoš

ředitel ÚP v Hlučíně

Řidiči projíždějící po Ostravské 
ulici, si budou muset nejpozději od 
začátku příštího roku dávat velice 
dobrý pozor, jak hluboko sešlápnou 
plynový pedál. 

Kdo totiž v Hlučíně nedodrží pře-
depsanou rychlost, toho pokuta ne-
mine. Na komunikaci se totiž bude 
instalovat první úsekové měření 
v našem městě. 

„Občané si stěžují, že auta, jezdící 
po Ostravské ulici nedodržují pře-
depsanou rychlost, přejít bezpečně 
ulici vůbec není jednoduché. Proto 
jsme se rozhodli situaci řešit radi-
kálně,“ uvedl starosta Pavel Pas-
chek.  

„Radar zachytí každé auto, které 
pojede rychleji, než je povoleno. 
Vlastníkovi vozidla pak přijde vý-
zva k zaplacení pokuty. Ten ji buď 

uhradí, čímž pro něj celá záležitost 
skončí, nebo se s ním zahájí správ-
ní řízení, ve kterém může například 
oznámit, kdo auto řídil. Takto iden-
tifikovaný řidič dostane nejen po-
kutu, ale také trestné body,“ vysvět-
lil princip vedoucí odboru dopravy 
Městského úřadu Hlučín Robert 
Vitásek.  

Postup, který umožňuje současná 
legislativa, se v této chvíli jeví jako 
jeden z nejúčinnějších pro trvalé 
zklidnění dopravy na zvláště frek-
ventovaných místech ve městě. Za-
řízení bude městu pronajímat spo-
lečnost Gemos CZ. Vyhodnocovat 
jeho automatizovaný technický zá-
znam a řešit přestupky s řidiči bude 
Městská policie Hlučín ve spolu-
práci se správními orgány města.

Ivana Gračková

Měření zvýší bezpečnost

OKÉNKO ÚPn
Čísla jsou stále příznivější 

tříLetý FrANtišek štěpANík 
Z HLuČíNA, který se V Září 
VrátiL Ze sVéHo druHéHo 
pobytu V sANAtoriíCH 
kLimkoViCe, pokrAČuje 
piLNě V reHAbiLitACi. 

Již od května je totiž klientem 
denního stacionáře při Dětské reha-
bilitaci Hlučín, kam zase pravidelně 
dochází. 

„Chlapec má možnost trávit ka-
ždý den ve společnosti stejně sta-
rých dětí a účastnit se programu, 
který je individuálně přizpůsoben 
a zaměřen na jeho celkový rozvoj. 
Spektrum péče zahrnuje léčebné 
rehabilitace včetně vodoléčby, vý-
chovně-vzdělávací a aktivizační 
činnosti s  využitím didaktických 
pomůcek i multisenzorické stimu-
lace. Novinkou je solná jeskyně 
a canisterapie. Jeho maminka si v tu 
dobu může na chvíli odpočinout 
od náročné péče s vědomím, že je 

Fanda pokračuje v rehabilitaci

Františkovi se v hlučínském rehabilitačním centru líbí.      Foto: radmila Löwová

o Fandu dobře postaráno,“ prozra-
dila ředitelka hlučínské dětské reha-
bilitace Radmila Lőwová. 

Těší ji, že Fanda, jak mu v rehabi-
litačním centru říkají, dělá viditelné 
pokroky. 

Sbírka pro Fanouška, kterému 
prospívají intenzivní neurorehabi-
litační programy nehrazené zdra-

votními pojišťovnami, proto nadále 
pokračuje. Zájemci mohou přispět 
různými způsoby, třeba sběrem 
plastových víček, který organizuje 
Základní škola dr. M. Tyrše, růz-
nými akcemi nebo přímo finanč-
ním příspěvkem na speciální konto 
6413092/0800, které zřídilo město 
Hlučín.                  Ivana Gračková 

Mnozí řidiči, kteří pravidelně pro-
jíždějí Hlučínem, si v říjnu oddech-
li, když začaly fungovat nové sema-
fory na křižovatce ulic Ostravská, 
Opavská a Celní. 

Největší radost ale světelná signa-
lizace udělala řidičům autobusů, 
kteří i několikrát denně vjíždějí na 
hlavní silnici z autobusového ná-
draží. Hned v prvních dnech zku-
šebního provozu semaforů, které 

přišly městský rozpočet na 4 milio-
ny korun, zmizely kolony aut z ve-
dlejších cest. Od 10. října příznivý 
efekt nové světelné signalizace po-
tlačila oprava silnice I/56 v úseku 
mezi Hlučínem a Kozmicemi, tak-
že se ulice opět ucpaly auty. Oprava 
(a tím i částečné uzavření silnice) 
naštěstí už 6. listopadu končí, a tak 
konečně dojde na zklidnění dopra-
vy v samotném centru města.  (iga)

Efekt semaforů se projeví, až 
skončí oprava silnice na Kozmice Tašky na třídění odpadů jsou 

v Hlučíně stále k dispozici na radnici 
za sníženou sazbu 20 korun. 

„Sada obsahuje tři omyvatelné, ba-
revně odlišné tašky. Žlutou na plasty 
a nápojové kartóny, modrou na pa-
pír a zelenou na sklo. Dají se pou-
žívat opakovaně,“ objasňuje Soňa 
Prášková, vedoucí odboru životní-
ho prostředí a komunálních služeb 
městského úřadu. Dotovaná cena je 
dalším příspěvkem města ke správ-
nému hospodaření s odpadem.  (iga)

Tašky zjednoduší třídění 
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již podeVáté se 
V HLuČíNském kuLturNím 
domě koNALA obLíbeNá 
AkCe kLuby kLubům.

Uskutečnila se ve čtvrtek 29.  září 
a město Hlučín ji letos pořádalo 
u příležitosti Dne seniorů. Zúčast-
nilo se jí 170 seniorů z šestnácti 
klubů důchodců z Hlučínska a také 
klienti Domova pod Vinnou horou. 
Nově se připojilo i několik seniorek 
ze Svazu tělesně postižených Hlu-
čín. Součástí akce bylo i vyhodno-
cení fotografické soutěže. Některé 
kluby seniorů si na společný večer 
připravily program, například Bělá, 
Darkovice, Vrablovec, Šilheřovi-
ce, Vřesina, Darkovičky a Závada. 
Ani senioři z Domova pod Vinnou 
horou nezaháleli a pobavili ostatní 
svým vystoupením.

Nově se letos volil Mistr Senior 
Hlučínska. Soutěže se zúčastnilo 
pět odvážných mužů. Porota ve slo-
žení Lukáš Volný, Marie Drobíko-
vá, Vlasta Slípková, Marcela Mi-
kulová a Karin Bednarzová neměla 
vůbec jednoduché rozhodování, 

vybírala v potu tváře. První místo 
vybojoval Mirek Vojevoda z Klubu 
seniorů Vrablovec, druhý byl Miro-
slav Sochor z Klubu seniorů Ludge-
řovice a třetí příčku získal František 
Kuřidém z Darkoviček. 

Poděkování za přípravu a odvahu 
patří také dalším kandidátům, An-
dělínu Bizoňovi a Emilu Pospie-
chovi, kteří prezentovali kluby se-
niorů Bělá a Bobrovníky. 

Celou akci moderovala místosta-

rostka města Hlučína Blanka Kotr-
lová.

Součástí akce Kluby Klubům bylo 
vyhodnocení fotosoutěže na téma 
Senioři na Hlučínsku. Autoři vět-
šinou posílali snímky starších lidí 
z Hlučínska při jejich aktivitách, 
převážná část fotek je zachycovala 
na akcích klubů seniorů. Soutěž vy-
hrála Šárka Svobodová se snímkem 
z úplně jiného soudku (viz str. 8). 

Tereza Šimánková

Na tradiční akci se volil Mistr senior

Vítězové nové soutěže mistr senior ve společnosti moderátorky akce kluby klu-
bům, místostarostky Hlučína blanky kotrlové.                          Foto: ingrid křižáková

52. schůze rady města Hlučína rozhodla o záměru 

pronájmu nebytových prostor 

umístěných

v přízemí (i. Np) budovy č.p. 129 v Hlučíně – bobrovníkách jako nedílné součásti pozemku

parc.č. 227 v k.ú. bobrovníky a obci Hlučín, a to:

- nebytové prostory se samostatným vchodem z boční – pravé strany předmětné budovy o výměře 28,60 m2

- nebytové prostory se samostatným vchodem ze zadní strany předmětné budovy o výměře 81 m2

- nebytové prostory se samostatným vchodem ze zadní strany předmětné budovy o výměře 23,20 m2,

- na dobu neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce, případně na dobu určitou 10 let s tím,

že v případě ukončení nájmu nemá nájemce nárok na náhradu nákladů za zhodnocení předmětu nájmu,

- s kritériem, výběru zájemce – využití nebytových prostor, nabídková cena,

- stanovila termín ukončení podávání nabídek do 17:00 hodin dne 21. listopadu 2016.

jedná se o nebytové prostory v 1. Np budovy čp. 129 - objekt kulturního domu v bobrovníkách

prohlídky jsou stanoveny na 9. a 16.11.2016 v 15 hodin, sraz u kd bobrovníky

bližší informace poskytne odbor městského majetku měú Hlučín

- ing. miroslav Zmrzlík, tel 595 020 210, email: zmrzlik@hlucin.cz, eliška pavlíková tel 595 020 266, email: pavlikova@hlucin.cz

Hlučín má nové logo. Jeho au-
torem je ostravská agentura API, 
která se přihlásila do soutěže spolu 
s dalšími pětatřiceti tvůrci. 

Ze zaslaných návrhů vybrala nej-
povedenější komise, která se na 
konečném vítězi jednoznačně shod-
la i s radními města. Nové logo se 
představí zastupitelům na zasedání, 
které se v Kulturním domě Hlučín 
bude konat ve čtvrtek 10. listopadu 
od 16 hodin. Město plánuje také 
vystavení dalších návrhů, aby si je 
mohla prohlédnout veřejnost. 

„Návrhy jsme dostali bez jmen au-
torů. Musím říct, že je to správný 
postup. Autory dvou návrhů, které 
také postoupily do užšího výběru, 
jsou Hlučíňáci. Vědět to dříve, asi 
by nás ve výběru ovlivňovalo,“ řekl 
starosta Pavel Paschek. Čtvrteční 
jednání zastupitelů je veřejné, pří-
mý přenos bude možné sledovat 
i na webu města. Zastupitelé projed-
nají také vyhlášku o odpadech nebo 
výši odměn pro zastupitele, členy 
výborů a komisí.                       (iga) 

Nové městské
logo se představí 
zastupitelům 
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Dlouholetá učitelka z hlučínské 
základní umělecké školy Ilona Ku-
čerová pořádá další z řady skvost-
ných koncertů, na které stojí zato 
zajet i do Ostravy. 

Tentokrát pozvala špičkovou in-
terpretku Ivu Bittovou, která bude 
v Ostravě vystupovat v pátek 25. 
listopadu od 18 hodin v koste-
le svatého Václava v rámci svého 
česko-polského turné. Doprovodí ji 
Mucha Quartet. Předvedou Sloven-
ské spevy Bély Bartóka v úpravě 
Vladimíra Godára. 

„Kostel bude vytopen na zhruba 
12 stupňů, proto doporučuji teple 

se obléct. Ovšem spojení klasické-
ho kvartetního slovenského soubo-
ru Mucha Quartet, který má blízko 
také k folkloru, a nenapodobitelné, 
improvizující Ivy Bittové, navíc 
v atmosféře nejstarší ostravské pa-
mátky, jistě slibuje nezapomenutel-
ný zážitek,“ prohlásila muzikantka 
a produkční a hlučínská patriotka 
Ilona Kučerová.  

Vstupenky je možné objednat na 
telefonním čísle 724 258 882 nebo 
mailem na ilona.k@seznam.cz. 
Cena jednoho lístku je 300 korun, 
při nákupu více jak deseti kusů je 
sleva deset procent.                   (iga) 

Na Bittovou si zajeďte do Ostravy 

Stromy dostaly šály, jedna měla 57 metrů 
VíCe jAk pAtNáCt stromů 
V okoLí HLuČíNskéHo domu 
kuLtury ZářiLo 20. říjNA 
VeseLými bArVAmi. 

Lidé vyslyšeli výzvu Kulturního 
centra Hlučín a připomněli si Den 
stromů trochu netradičně, jejich 
ozdobením vlněnými bambulkami 
a šálami. Dárci přispěli vlnou i ho-
tovými výrobky, jedna upletená šála 
měřila rekordních 57 metrů. 

„Smyslem výzdoby bylo upozornit 
na Den stromů, do kterého se naše 
kulturní centrum zapojilo v rámci 
projektu Zdravého města Hlučín. 
S akcí vydatně pomohly hlučínské 
kluby seniorů, klienti Domova pod 
Vinnou horou i dámy z kurzu palič-
kování. Všem jim moc děkujeme,“ 
řekla vedoucí Kulturního domu 
Hlučín Veronika Antončíková. 

Seznámit se s tradičními český-
mi i polskými potravinami mohou 
zájemci v sobotu 19. listopadu od 
15 hodin v Kulturním domě Hlu-
čín. Sedmnáct vystavovatelů z čes-
ko-polského regionu se představí 
se svými zajímavými produkty. Ná-
vštěvníci se mohou těšit na ochut-
návky kozích sýrů, kvalitních uze-
nin, výborných ovocných šťáv 
a mnoha dalších lokálních lahůdek. 

Akce je součástí rozsáhlejší-
ho projektu s názvem Kulinarny 
powrot do tradycji, což v překladu 
znamená Kulinářský návrat k tra-
dicím. Odstartoval už letos v úno-
ru a pořádá ho polské město Krza-
nowice. Jeho partnerem je Kulturní 
centrum Hlučín. Už v září a v říj-
nu  se skupina lidí z Hlučína, Ostra-
vy, Chuchelné, Bolatic a dalších ob-

cí účastnila otevřených workshopů, 
na nichž  se účastníci učili tradiční 
způsoby zpracování a uchování po-
travin. „Zadělali jsme na chléb, za-
vařili kvašáky, tloukli máslo a sád-
lo,“ líčí vedoucí Kulturního domu 
Hlučín Veronika Antončíková. Dal-
ší prezentace regionálních produk-
tů se uskuteční v Kulturním domě 
v Krzanowicích v Polsku v pátek 
25. listopadu od 16 hodin. Před-
staví se na ní vystavovatelé z Čes-
ka a Polska. Setkání obohatí před-
náška Marcely Szymanské, která se 
věnuje výzkumům lokálních tradic 
spojených s jídlem a stravováním. 
Pozvání přijal i významný slezský 
šéfkuchař Remigiusz Rączka, jenž 
pro všechny návštěvníky uvaří tra-
diční, téměř zapomenutou slezskou 
polévku.                                   (red)

I v jídle se vracíme k tradicím

Běžně se Den stromů slaví hlavně 
jejich společným sázením, v sou-
časnosti už ve čtyřiceti zemích svě-
ta. Datum oslav se v jednotlivých 
zemích liší podle klimatických pod-

mínek a doby vhodné k sázení stro-
mů. Proto připadá České republice 
na  20. října. 

V ČR, kde přišli s nápadem na ob-
novu této někdejší tradice bývalý 

ředitel Botanické zahrady Univer-
zity Karlovy, známý popularizátor 
stromů Václav Větvička a dřevoso-
chař Martin Patřičný, se Den stro-
mů poprvé konal v roce 2000. (iga)

Poslední listopadovou neděli za-
číná advent. Pro Hlučín je to kaž-
doročně doba setkávání na náměstí.

Už od 15 hodin budou v neděli 
27. listopadu v centru stánky s pun-
čem, svařákem a spoustou dobrot. 
Advent i se svěcením adventního 
věnce zahájí v 16 hodin. Vystoupí 
dětský pěvecký soubor Sluníčko, 
zazpívá skupina Calata, v obřadní 
síni radnice bude připraven od 15 
do 18 hodin výtvarný workshop pro 
děti. V 17 hodin se bude rozsvěco-
vat vánoční strom. Nádhernou jedli 
bělokorou letos městu věnoval Lu-
bomír Barabáš z Bobrovníků.  

„Chceme stromeček rozsvítit 
za zvuku zvonků, proto prosíme 
všechny, aby si s sebou vzali od-
poledne na náměstí své zvonečky,“ 
řekla za pořádající Kulturní cent-
rum Veronika Antončíková.  

I prosincové adventní neděle bu-
dou bohaté. V Hlučíně vystoupí 
polské trio Luizy Harasim Grzelky 
s adventním repertoárem a dětské 
soubory z partnerských měst, chy-
bět nebudou ani místní sbory a hu-
dební tělesa. 

V setkávání na náměstí se bude 
pokračovat i po vánočních svátcích. 
Po loňské společné oslavě konce 
roku se také letos bude slavit Silves-
tr, který budou obyvatelé města trá-
vit ve společnosti takových hvězd, 
jakými jsou Robbie Williams, 
Olympic, Bee Gees, Boney M či 
česká Lucie. Přehlídka revivalu při-

pomene, že Elvis stále žije. Nový 
rok pak odstartuje ohňostrojem. A  
v lednu se pak Hlučínští sejdou na 
plese tentokráte ve stylu 20. let mi-
nulého století v New Yorku za dob 
velkého Gatsbyho.  

I v listopadu bude v kulturním 
domě pokračovat pravidelná neděl-
ní dětská kinokavárna, i když bude 
co do počtu výrazně chudší. Zato 
přinese filmovou lahůdku. Promítat 
se nebude hned první listopadovou 
neděli, protože sál si tentokrát za-
bere divadlo. V neděli 13. listopadu 
se bude v sále tančit, na programu 
bude slavnostní koncert k padesáté-
mu výročí založení tanečního obo-
ru na hlučínské základní umělecké 
škole. A filmová pauza nastane ještě 
o poslední listopadové neděli, pro-
tože se jistě všichni půjdou podívat 
na zahájení adventu. Zůstává ne-
děle 20. listopadu, kdy se bude pro 
děti promítat snímek Zootropolis: 
město zvířat.   

Listopadové a prosincové akce 
by měly být jedněmi z posledních, 
jejichž pořadateli budou Kulturní 
centrum Hlučín a Sportovně rekre-
ační areál Hlučín. Již ve čtvrtek 10. 
listopadu bude na programu jednání 
zastupitelstva sloučení těchto dvou 
městských příspěvkových organi-
zací, které se už delší dobu připra-
vuje.  Důvodem je lepší koordinace 
městských akcí, ale i využívání jak 
personálního, tak technického záze-
mí.                         Ivana Gračková

Advent bude o setkávání, zpěvu,
i zvoncích, rozsvítí se také věnec

Výroby ozdob pro stromy se ujaly desítky lidí.                                                                                            Foto: Veronika Antončíková       
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po irsku A prAZe se CHCe 
FiLip tomAštík VěNoVAt 
GAstroNomii V HLuČíNě. 

Bývalá čajovna hlučínského zám-
ku má nového pronajímatele. No-
vou kavárnu a vinný bar v ní bu-
de provozovat Filip Tomaštík. Jeho 
záměr otevřít další krásné zámec-
ké prostory veřejnosti oslovil i radu 
města, která proto rozhodla prona-
jmout čajovnu právě tomuto zájem-
ci. 

Proč jste projevil zájem o pro-
story na hlučínském zámku? Čím 
vás zaujaly?

Vždy jsem si myslel, že má dra-
há přítelkyně je princezna, a proto 
jsem jí chtěl zařídit život na zám-
ku. Ale mluvme vážně, pravda je 
o něco méně poetická. Když jsme 
s přítelkyní uvažovali o možných 
prostorech k pronájmu, tak si prá-
vě ona vzpomněla na bývalou zá-
meckou čajovnu v Hlučíně. Jakmi-
le jsme si prostory prohlédli, bylo 
rozhodnuto. Jdeme do toho!!! Bylo 
jasné, že bude třeba udělat drobné 
úpravy, ale zámek má své obrovské 
kouzlo. Takže pak už následova-
lo jen čekání na výsledky výběro-

vého řízení na nového pronajíma-
tele. Byli jsme moc rádi, že se náš 
záměr na vybudování kavárny a vi-
nárny zalíbil. 

Máte nějaké zkušeností z gast-
ronomie?  

Mé první zkušenosti jsou už z ra-
ného dětství. Můj otec pracoval ja-
ko číšník. Takže jsem v restaurač-
ním prostředí v podstatě vyrůstal. 
Následovala hotelová škola v Šilhe-
řovicích a první zaměstnání. Měl 
jsem štěstí, první práci jsem dostal 
v kavárně, která patřila Němci po-
cházejícímu z Česka. Se svými vi-
zionářskými nápady a zkušenostmi 
ze západu před skoro patnácti lety 
u Čechů neuspěl, ale pro mne to by-
lo velmi poučné. 

Nakonec mě nalákala Praha. Do-
stal jsem příležitost pracovat v nově 
otevřeném argentinském steak hou-
se s kapacitou asi 350 hostů. Praco-
vat v takovém kolosu a navíc pod 
taktovkou nejlepších ve svém obo-
ru bylo k nezaplacení. Po čase se mi 
podařilo postoupit na pozici šéfbar-
mana. Jenže pak jsem zatoužil po-
znat zase něco nového, takže jsem 
odjel pracovat do čtyřhvězdičkové-
ho hotelu na pobřeží Atlantického 

oceánu v Irsku. Své bohaté zkuše-
nosti z gastronomie a také z práce 
s vínem, které jsem si zamiloval, 
teď využívám při práci manažera 
gastronomického provozu v mlýn-
ském areálu v nedalekém Háji ve 
Slezsku. 

Kdy nový podnik otevřete a jak 
se bude jmenovat? 

Pokud půjde vše podle plánu, náš 
Logr otevřeme už na začátku listo-
padu. Chceme nabídnout hostům 
příjemné místo k večernímu pose-
zení s přáteli u dobrého koktejlu 
nebo vína a zároveň bychom byli 
rádi, kdyby nedělní procházky li-
dí z Hlučínska končily u naší dobré 
kávy a dezertu.  

Jak bude Logr vypadat? 
Chceme respektovat přirozené 

kouzlo zámeckých prostor. V Lo-
gru používáme přírodní materiá-
ly, hlavně dřevo. Atmosféru místa 
chceme jen podtrhnout. V létě bude 
v provozu samozřejmě také nezbyt-
ná venkovní zahrádka.

 Co bude v nabídce?
Především domácí dezerty, ale ča-

sem budeme nabízet i saláty, polév-
ky a v létě grilované speciality. To 
je ale zatím hudba budoucnosti. Sa-

mozřejmostí bude vynikající káva, 
široký výběr vína a různých pochu-
tin. Důraz klademe na kvalitu su-
rovin. Nechci prozrazovat všech-
no, protože si myslím, že nedílnou 
součástí dobrého podniku je umění 
hosty překvapit a nabídnou jim ně-
co nového. Moc by se nám líbilo, 
kdyby si naši kavárnu našli jako své 
zázemí také návštěvníci knihovny 
a muzea. Bylo by krásné, pokud by 
si klient v knihovně vypůjčil knihu 
a přišel si ji v klidu přečíst u sklen-
ky vína či kávy.  Zároveň uvažuje-
me o tom, že bychom měli malou 
knihovničku, ve které by byly kníž-
ky z knihovny a hosté by si v nich 
mohli listovat. Víme, že v minulos-
ti zde byly výstavy fotografií z cest 
po světě. Ty bychom chtěli také ob-
novit. 

 Několikrát jste zmínil výbornou 
kávu. Budete mít v nabídce něja-
kou konkrétní značku? 

Budeme mít v nabídce kávu z ital-
ské pražírny Pedron. Nebylo lehké 
ji sehnat, jelikož v České republice 
nemá zastoupení. Ale její kvalita je 
výjimečná a úsilí vynaložené na její 
získání jistě stálo za to. 

Ivana Gračková

V Logru budou dezerty, kávička i víno

Součástí tradiční akce seniorů akce Kluby Klubům bylo v říjnu také 
vyhodnocení fotosoutěže na téma Senioři na Hlučínsku. Autoři většinou 
posílali snímky starších lidí z Hlučínska při jejich aktivitách, převážná 
část fotek je zachycovala na akcích klubů seniorů. Ovšem vítězná fotka 
je úplně z jiného soudku. Zachycuje emoce i plynutí času. Autorkou ví-
tězného snímku je Šárka Svobodová.                                                                    (iga)

Zvítězil snímek plný emocí   

Vítězný snímek fotosoutěže.                                                     Foto: šárka svobodová       
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Podzim je spojen se sychravým 
počasím a padajícím listím, v Hlu-
číně se ale pojí také se Dnem ote-
vřených dveří, které pro návštěv-
níky nechává dokořán místní 
Gymnázium Josefa Kainara. 

Vítáni jsou zájemci o studium na 
této vzdělávací instituci, jejich ro-
diče i obyvatelé Hlučína a okolí, 
kteří chtějí zjistit, jakými proměna-
mi prošla škola v posledních letech 
a to zevnitř i zvnějšku. Hosté gym-

názia si mohou prohlédnout odbor-
né učebny, laboratoře, dozví se bliž-
ší informace o historii i současnosti 
školy a zájemci o studium na střed-
ní škole mají možnost získat údaje 
o přípravném kurzu k přijímacím 
zkouškám. Pokud máte čas a chuť, 
neváhejte a přijďte se na nás podí-
vat. Den otevřených dveří se usku-
teční v úterý 29. listopadu od 8 do  
17 hodin.           Markéta Haburová

učitelka

Gymnázium zve v listopadu k návštěvě

Nápad uspořádat Dýňový den 
vznikl v přípravném týdnu. Na pod-
zim každoročně plánujeme akce, 
kterých by se mohli účastnit rodiče 
společně s dětmi. Líbí se nám myš-
lenka neformálních setkávání nejen 
rodičů samotných, ale i učitelů a ro-
dičů. Nejspokojenější jsme, když se 
nám podaří naplánovat něco úplně 
nového, něco, co tu ještě nebylo. 
A dýňový den, to bylo to pravé! 

Hlavními organizátorkami se sta-
ly vychovatelky ze školní družiny 
Táňa Kotlářová a Markéta Něm-
cová. Už předem s dětmi připravi-
ly krásnou dýňovou výzdobu. Na 
programu bylo vyřezávání dýní, 

ochutnávka různých dýňových 
pokrmů, jako jsou koláče, buchty, 
slané i sladké pečivo. Velký úspěch 
měla dýňová polévka na několik 
způsobů, s muškátovým oříškem, 
s česnekem, petrželkou i z peče-
né dýně. Příjemný večer uzavřela 
hotová pastva pro oči. Po setmění 
se na širokém schodišti ke školní 
zahradě rozzářily dýňové lucerny, 
které vyrobili rodiče s dětmi. Stej-
nou podívanou překvapíme i děti 
z mateřské školy, které tu nádheru 
spatří při každoročním Pochodu 
broučků.                     Eva Blažková

učitelka
ZŠ a MŠ Hlučín - Darkovičky

Dýňový den jsme pořádali 
v Darkovičkách

žáci spolu s vychovatelkami z družiny vyrobili dýňovou výzdobu. 
Foto: tatiana kotlářová

Zamykání lesa, než se příroda ulo-
ží k zimnímu spánku, pořádá v pá-
tek 4. listopadu Dům dětí a mláde-
že Hlučín.

„Pojďte s námi uložit Pána lesa 
a zvířátka k zimnímu spánku a zla-
tým klíčkem zamknout les. A ne-
zapomeňte si vzít s sebou lampi-
ony,“ vybízí za pořadatele Edita 
Studená. Sraz dětí, rodičů i kočár-
ků je v 16 hodin před domem dě-
tí. Bližší informace zájemci mohou 
dostat na telefonním čísle 595 041 
156 nebo mailem na mailové adrese  
studena@ddmhlucin.cz.          (red) 

Děti s rodiči uloží
les k zimnímu spánkuPro rodiče s dětmi je určen tra-

diční Výtvarný občasník, který 
v adventním čase a s adventním 
programem připravuje Dům dětí 
a mládeže Hlučín na pátek a sobotu 
2. a 3. prosince.

„Budeme péct kapra, vyrobí-
me dárek pod stromeček z ovčího 
rouna a další vánoční dekorace 
z textilních materiálů,“ zve na akci 
doplněnou i o výtvarné tvoření peda-
gožka volného času domu dětí Bo-
žena Kladivová. Děti uvítají hlavně  
nejdobrodružnější část setkání, kte-
rou je přespání v prostorách budovy 
domu dětí.                                  (iga) 

Upečou si kapra

Soutěž v sólovém zpěvu hlučín-
ských, případně jiných lidových 
nebo umělých písní bez hudebního 
doprovodu Hlučínský slavíček se 
uskuteční ve čtvrtek 10. listopadu 
od 13.30 v Domě dětí a mládeže 
Hlučín. 

Je určena pro předškolní děti a pro 
žáky prvních a druhých tříd. 

„Pro vítěze máme opět připrave-
ny diplomy a drobné ceny, všichni 
ostatní zpěváčci obdrží účastnické 
listy,“ řekla za pořadatele Veronika 
Novosadová.

Přihlášky do soutěže je možné po-
dávat ještě do 7. listopadu, nejlépe 
mailem na adresu novosadova@
ddmhlucin.cz.                           (red) 

Soutěžit budou malí zpěváčci

K novodobým trendům našeho 
školství patří možnost rodičů vidět 
své dítě přímo ve výuce.

Proto Základní škola dr. M. Tyrše 
zve všechny rodiče, prarodiče, pří-
buzné, předškoláky a budoucí prv-
ňáčky k účasti na dni otevřených 
dveří, který se uskuteční v úterý  
22. listopadu.

Od 7.50 do 11.15 si mohou ná-
vštěvníci prohlédnout školu, 
účastnit se vyučovacích hodin, vi-
dět žáky a jejich učitele při práci 
a v případě zájmu se mohou také 
zapojit do výuky. 

V minulých letech se z velkého 
zájmu rodičů radovaly zejména 
první třídy, takže i letos můžeme 
slíbit, že se hosté mají na co tě-
šit. V 1. A bude probíhat jazykové 

a matematické vyučování, stejně 
tak i v Montessori  1. M třídě, kde 
bude možné zhlédnout i Kosmic-
kou výchovu. 

Na internetových stránkách školy 
zsmt.cz najdou zájemci rozvrh ho-
din všech tříd a mohou si tak svou 
návštěvu předem naplánovat. Také 
facebookové stránky školy infor-
mují o chystaných i proběhlých ak-
cích a to zejména prostřednictvím 
fotografií, jejichž zhlédnutí může 
být pro zájemce rovněž inspirativ-
ní. V úterý 22. listopadu můžete 
školu navštívit i v odpoledne, kdy 
budou od 13 do 15 hodin probíhat 
komentované prohlídky. Na všech-
ny se těší učitelé i žáci ZŠ dr. M. 
Tyrše.                   Monika Tomisová

vyučující ZŠ dr. M. Tyrše

Škola ukáže rodičum vyučování 
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V sobotu 1. října jsme využili na-
bídku pochodu Srostlí s krajem, 
který pořádala KDU-ČSL Hlučín, 
Bobrovníky a Ludgeřovice. Trasa 
vedla z Jasének po staré cestě přes 
Malánky do Bobrovníků k hřišti, 
kde bylo první stanoviště a kont-
rolní otázka, které je nejvyšší místo 
Hlučína. Ani jsme netušili, že právě 
na něm stojíme. 

Dále vedla trasa lesem do Kravího 
dolu, kolem Mušola a podél ma-
lebné Opavice. Odbočili jsme do 
kopce na Vinnou Horu a poté se šlo 
z kopce dolů kolem čistírny odpad-
ních vod. Zdolat trasu nám netrvalo 
déle než tři hodiny. Cílem byl areál 
firmy Gras Servis, ze kterého jsme 
také vycházeli, čímž jsme uzavřeli 
pěší okruh. Zde nás čekala tombo-

la, opečené párky, nechybělo ani 
pivo a kofola. Ke kávě se podáva-
lo sladké překvapení, které upekly 
ochotné ženy. Pro děti byl připraven 
skákací hrad. 

Krásného počasí využily k závě-
rečnému setkání i další rodiny, které 
se pochodu nemohly z různých dů-
vodů zúčastnit a tak jsme společně 
strávili krásné chvíle alespoň v cíli. 
Akce se zúčastnilo okolo stovky 
dětí a dospělých. Počasí bylo nád-
herné, teplé a slunečné. Až srdce 
jásalo, když se nám na Malánkách 
ukázal prosluněný Hlučín v plné 
kráse a když jsme kolem Opavice 
prošli kouzelná místa, která patří 
k našemu kraji a domovu. Děkuje-
me pořadatelům za profesionálně 
připravenou akci.      Marie Dihlová

Pochodová sobota byla pohodová

V září se v našem domově opět 
slavilo. Konaly se Slavnosti piva - 
Oktoberfest. Ke společnému stolu 
a zábavě jsme pozvali také uživa-
tele spřátelených domovů z Kravař 
a Ostravy-Poruby. Děvčata z prá-
delny vyzdobila zahradu v Bavor-
ském stylu, k poslechu nám hrála 
cimbálová muzika sourozenců 
Borovičkových. Skupina seniorek 
z Vřesiny nám zatančila a uživate-
lé našeho domova přispěli pásmem 
písní o pivu pod vedením terapeut-
ky Radky. Zaměstnanci byli obleče-
ni ve stylových krojích - dirndlech, 

počasí bylo nádherné, občerst-
vení chutné, pivo teklo proudem 
a všichni se skvěle bavili. Pozdravit 
nás přišla také paní místostarostka 
Blanka Kotrlová a neopomněla při-
nést pivo z Hlučínského pivovaru. 
Na provizorním tanečním parketu 
si uživatelé i hosté také zatančili. 
Nezbývá než poděkovat všem zú-
častněným i dobrovolníkům za po-
moc a organizaci této zahradní akce 
a těšit se na příště.

Edita Kawková 
vedoucí domova pro seniory
v Domově pod Vinnou horou 

Pod Vinnou horou se letos také konal
Oktoberfest, slavnosti piva

oktoberfest právě startuje.                                                     Foto: kristiana Foltýnová

Dům dětí a mládeže Hlučín pořá-
dal v sobotu 1. října výlet do Bou-
zova a okolí.

Při mimořádně hezkém počasí 
jsme navštívili pohádkový hrad 
Bouzov, který zaujal děti i dospělé. 
Poté nás čekalo muzeum tvarůžek 

v Lošticích, kde si hlavně dospělí 
pochutnali na specialitách v tvarůž-
kové cukrárně. Naši poslední za-
stávkou bylo arboretum v Bílé Lho-
tě, kde jsme si užili krásy podzimní 
přírody.         Veronika Novosadová

DDM Hlučín

Zájezd do Bouzova se vydařil 

Výlet se líbil všem účastníkům bez ohledu na věk.                    Foto: tomáš Novosad

Turistický pochod Hlučínsko-vře-
sinská šlápota se koná každoroč-
ně první sobotu v říjnu. Akce má 
již dlouholetou tradici, probíhá za 
podpory manželů Teichmannových 
a letos se konal 10. ročník. 

Na organizaci letošního pochodu 
se podílela nejen obec Vřesina ve 
spolupráci s Kulturním centrem 
Hlučín, ale také TJ Vřesina, turi-
stický oddíl Orion, biolog Adrian 
Czernik – realizátor naučné stezky, 
místní včelaři a vřesinská folková 
a country kapela. Díky souhře to-
lika kolektivů a skvělému počasí 
jsme si mohli užít příjemný turis-
tický pochod. Startovalo se opět od 
hlučínského zámku a zájem turistů 
byl i letos vysoký. Když k tomu při-
počteme i pořadatele, kteří se pohy-
bují nejen na startu i v cíli, ale také 
na trase, kde zajišťují účastníkům 
pomoc a podporu, tak se číslo vy-
šplhalo na 690 účastníků. 

Turisté nesměli minout tři kont-
rolní stanoviště.  Z Hlučína vedla 
trasa do Darkoviček, kolem „ob-
čerstvovací stanice“, poté na první 
stanoviště ke srubu Jaroš, kde je 
očekával tábornický oddíl Orion. 

Pak prošli kolem několika opevnění 
a dostali se na naučnou stezku s ná-
zvem Okolo Vřesiny, která je vedla 
kolem lesního rašeliniště ke druhé-
mu stanovišti pojmenovaném Pří-
roda. Tam si pro zájemce připravil 
aktivity Adrian Czernik. Po stezce 
došli ke třetímu stanovišti Medová 
zastávka, kde ochutnali med i me-
dovinu a popovídali si o životě včel.  

Startovné je každoročně 30 korun, 
a za tuto částku účastníci pochodu 
obdrželi v cíli občerstvení v podo-
bě chutné klobásy a nápoje. Děti 
si mohly užít skákací hrad, všichni 
výletníci měli šanci získat pěkné 
ceny. Kdo předložil účastnickou 
kartičku, vybral si navíc zdarma 
i drobný dárek z firmy KIKA. 

Užili jsme si krásnou procházku, 
odpočinuli jsme si, setkali se se svý-
mi blízkými, s kamarády a prožili 
spolu pár pěkných chvil. Děkujeme 
všem organizátorům, sponzorům 
i pracovníkům obce Vřesina a hlu-
čínského kulturního centra, kteří se 
na této akci podíleli, a těšíme se i na 
další ročník, který se uskuteční opět 
první sobotu v říjnu příštího roku.                      

(KC)

Na shledanou první říjnovou
sobotu roku 2017, pojedenácté

Na tradiční pochod do Vřesiny se vydaly stovky lidí.           Foto: ondřej teichmann
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Mimořádnému zájmu dětí se letos 
těšil nábor nových malých fotbalis-
tů, který pořádal klub FC Hlučín. 
Přišlo na něj 137 dětí, loni jich bylo 
95 a předloni 74. 

„Jsem rád, že zájem o fotbal a 
sportování u dětí v Hlučíně stoupá 
a zvlášť mě těší, že si vybírají náš 
klub,“ pznamenal k tomu spolu-
majitel FC Hlučín Alan Jančík. Je 
přesvědčen, že je to výsledek zlep-
šujících se technických podmínek 
i zázemí výborných trenérů, kteří se 
mládeži věnují. 

Náborem nejmenších fotbalistů 
29. září se hlučínský fotbal připo-
jil k celorepublikové akci, kterou 
podpořila Fotbalová asociace ČR 
(FAČR) a sportovní značka Puma. 
„Na společném setkání, na kterém 
nám asociace a Puma dodaly spor-
tovní vybavení, jsme děti sezná-

mili s fotbalem. Přišli žáci ze škol 
z Hlučína, Vrablovce i Ludgeřovic. 
Pod dohledem trenérů Romana Ho-
liše, Tibora Dudy a Jiřího Brančíka 
zkoušeli své dovednosti s míčem na 
osmi stanovištích. Byla na nich vi-
dět radost z pohybu a obzvláště byli 
veselí, když se jim cokoliv poved-
lo,“ vylíčil činovník klubu Roman 
Holiš. 

I děti, které čerstvě rozšířily řady 
členů FC Hlučín, už využívají pro 
své první tréninky nově položenou 
umělou trávu. „Nový trávník je už 
od října v provozu. Jsme na něj moc 
pyšní,“ doplnil Alan Jančík. Umělý 
trávník klub pořídil za dotace z mi-
nisterstva školství, mládeže a tělo-
výchovy s významným přispěním 
města Hlučín.  Fotbalisté ho chtějí 
slavnostně otevřít v sobotu 3. pro-
since zápasem osobností.         (iga)

FC Hlučín se rozrostl
o novou drobotinu

Náborové akci přálo počasí, takže si ji všichni krásně užili.           Foto: Lukáš petřík 

už pátý roČNík 
bAdmiNtoNoVéHo 
turNAje pod HLAViČkou 
HLuČíNské Firmy GAss-eko  
se odeHráL V HLuČíNě Ve 
sportoVNí HALe V pátek 
14. říjNA.

Už poněkolikáté ho vyhrála ostří-
lená dvojice bratrů Miroslav a Petr 
Buchtovi a už poněkolikáté hráči 
také přispěli na užitečný projekt. 
Zatímco v minulosti putovaly pe-
níze z dobrovolného startovného 
Základní škole dr. Miroslava Tyrše, 
tentokrát šlo 22 tisíc korun Pěvec-
kému sboru Sluníčko. 

Gass-eko organizuje turnaj ve spo-
lupráci s firmami Viessmann  a Ivar 
CS. „Turnaj pořádáme proto, aby-
chom se pohybovali, jelikož většina 
zúčastněných jsou podnikatelé, kte-
ří tráví většinu času v kancelářích 
a autech. Samozřejmě také proto, 
abychom se porvali o vítězství, ale 
hlavně abychom se sešli a strávili 
spolu hezký den,“ vysvětluje jed-
natel Gass-eka Martin Plaček. Po-
řadatelé zvou k sportovnímu i spo-
lečenskému setkání své obchodní 
partnery, ale také známé a kama-
rády.  Letos bojovalo o pohár pro 
vítěze celkem 25 dvojic. 

Vedle vítěze si ocenění odne-
sl i nejstarší hráč v podobě lahve 
šampaňského a speciální drobné 
ceny dostalo i několik málo zúčast-

něných hráček. Všechny zápasy 
se hrály vždy na dva vítězné sety. 
Vzájemné duely začaly být zají-
mavé už od čtvrtfinále, kdy se síly 
soupeřů vyrovnávaly. Ještě drama-
tičtější bylo semifinále s dlouhými 
zápasy na tři sety. Finále rovněž na 
tři sety s nejmenším možným rozdí-
lem dvou míčků bylo dokonce ner-
vy drásající. Živnostníci Miroslav 
a Petr Buchtovi v něm letos obájili 
loňské vítězství, přičemž pohár pro 
vítěze si odnesli potřetí, poprvé to 
bylo dokonce už ve druhém roční-
ku. S druhým místem se po krás-
ném zápase neradi spokojili Martin 
Dlouhý a Jiří Grusman z Krnova, na 
třetí příčce skončili Martin Plaček 
a David Willaschek. 

Pořadatelé připravují nejen bohatý 
sportovní, ale také kulinářský zá-
žitek. Guláš, silný vývar i výborné 
koláče jsou příjemným doplňkem 
ke sportu. Není proto divu, že zú-
častnění hráči vždy rádi přispějí 
dobrovolným startovným na dob-
rou věc. Letošních 22 tisíc korun je 
příspěvkem na nákup basové kytary 
a na soustřední pro šedesátičlenný 
Pěvecký sbor Sluníčko, který půso-
bí při Základní škole Rovniny, jejíž 
zástupci učitelka a radní města Hlu-
čína Lenka Breitkopfová a ředitel 
Miroslav Všetečka se akce také zú-
častnili.  Částku pro Sluníčko Len-
ka Breitkopfová převzala na místě. 

Ivana Gračková

Podnikatelé pomohli
badmintonem Sluníčku

Sportovci, obyvatelé města i jeho 
vedení jsou zajedno, všichni chtějí 
novou víceúčelovou halu. Ukázalo 
to i říjnové setkání u kulatého stolu. 
Diskuze se vedla hlavně o jejích pa-
rametrech a také o umístění. 

Sportovní kluby by novou halu 
uvítaly zcela jednoznačně. Florba-
listé nemají v Hlučíně prostor pro 
oficiální zápasy, házenkáři hrají ve-
směs venku, zájem o ni mají i vo-
lejbalisté. Zastřešené zázemí by 
ocenili také tenisté, protože hlavně 
mládež nemá v zimě kde trénovat, 
dospělí nejčastěji jezdí mimo Hlu-
čín. Jenže vybrat povrch, aby vyho-
voval pro tenis i kolektivní míčové 
sporty, bude velmi složité, ne-li 
neřešitelné.  „Na besedě se vedení 
města se zástupci sportovních klu-
bů shodlo na tom, že ideální by bylo 
postavit  víceúčelovou halu v sou-
časném sportovním areále, kde je už 

fotbalový stadion a sportovní hala. 
Umístění se bude ještě upřesňovat. 
Další variantou by mohla být loka-
lita u Hlučínského jezera, ale tam 
nás stále blokuje stavební uzávěra 
kvůli záplavové zóně. A protože 
nikdo neví, kdy se vláda a minister-
stvo financí rozhodnou pro zahájení 
projektu revitalizace Hlučínského 
jezera, není ani jasné, kdy tam bude 
možné stavět. A protože nechceme 
dělat projekt do šuplíku, upřednost-
ňujeme současný sportovní areál,“ 
řekla místostarostka Blanka Kotr-
lová. 

Projektant nyní dává dohromady 
požadavky jednotlivých sportov-
ních klubů na rozměry hrací plochy, 
typ povrchu i zázemí potřebné pro 
úroveň soutěží, které hrají. Projekt 
může začít chystat, až budou jasné 
parametry i přesné umístění nové 
haly.                      Ivana Gračková

Lidé chtějí víceúčelovou halu

manažeři a majitelé firem se snaží zlepšit svůj životní styl a dlouhé vysedávání 
v kancelářích a na jednáních kompenzovat pohybem. třeba badmintonem.

Foto: tomáš koch 
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KAM V HLUČÍNĚ V LISTOPADUn

Podzim je období, kdy jsou za-
hrádkáři nejpilnější. Sklízejí za-
slouženou úrodu ze svých zahrad 
po celoroční práci. Výsledky této 
píle bylo možno shlédnout na na-
šem jablkobraní spojeném s výsta-
vou ovoce a zeleniny. Akce, kterou 
pořádali zahrádkáři z Bobrovníků, 
se konala 2. října v našem kultur-
ním domě. Výstava byla velice 
pěkná. Obsahovala nejen běžné 
exempláře, ale byla ozvláštněna ne-
obvyklými výpěstky jako je kiwi, 
goja nebo melouny. Také čerstvé 
jahody lákaly k ochutnání. 

Ale bobrovničtí zahrádkáři neza-
háleli ani v září, kdy začali moš-
tovat ovoce pro všechny zájemce. 
Jako každoročně jsme se i letos 
zúčastnili zářijové Výstavy hroz-
nového vína Slezska ve Velkých 
Hošticích. Tam jsme se umístili na 
krásném třetím místě. 

Letošní zahradnický rok ukončí-
me tradičně 4. prosince oblíbeným 
vánočním posezením spojeným 
s vánoční výstavou. Tímto zveme 

Bobrovničtí zahrádkáři zvou
na vánoční rozjímání

všechny členy i širokou veřejnost 
ke společnému vánočnímu rozjímá-
ní.                          Alžběta Sukačová

členka výboru ČSZ
Hlučín – Bobrovníky

jablkobraní s výstavou bylo opět po-
vedené.        Foto: dagmar pospíšilová

4.11. 16:00 Zamykání lesa - pojďte s námi uložit Pána lesa a zvířátka k zimnímu spánku. Lampiony s sebou. DDM Hlučín
5.11. 10:00 2. liga ve volejbalu mužů TJ Hlučín - TJ Holubice Sportovní hala
5.11. 13:00 Fotbal U19: Hlučín-Pardubice Hřiště
6.11. 9:00 Fotbal U17+U16: Hlučín-Karviná Hřiště
6.11. 10:00 KP ve volejbalu juniorek TJ Hlučín - VK Karviná Sportovní hala
6.11. 19:00  Stvoření světa – divadlo KD Hlučín
10.11.   16:00 Zastupitelstvo města KD Hlučín
10.11. 13:00 Hlučínský slavíček, soutěž v sólovém zpěvu hlučínských případně jiných písní bez hud. doprovodu DDM Hlučín
11.11. 15:00 a 16:30 Klub patchwork DDM Hlučín
12.11.   8:00 Bazárek oblečení KD Hlučín
12.11. 10:00 KP ve voilejbalu žen TJ Hlučín - TJ Fulnek Sportovní hala
12.11. 14:00 Fotbal muži: Hlučín-Blansko Hřiště
12.11. 17:00 Svatomartinské posezení KD Hlučín
13.11. 16:00  Slavnostní galakoncert ZUŠ Hlučín k 50. výročí založení tanečního oboru KD Hlučín
19.11. 10:00 KP ve volejbalu žen TJ Hlučín - VK Polanka n/O Sportovní hala
19.11. 13:00 Fotbal U19: Hlučín-Jihlava Hřiště
19.11.    15:00 Kulinářské návraty k tradicím - prezentace CZ/PL regionálních výrobců potravin KD Hlučín
20.11. 11:00 Fotbal U17+U16: Hlučín-Kroměříž Hřiště
20.11. 16:00 Kinokavárna – Zootropolis: Město zvířat KD Hlučín
26.11.     8:00 Hlučínský blešák KD Hlučín
26.11. 10:00 2. liga ve volejbalu mužů TJ Hlučín - TJ Napajedla Sportovní hala
27.11. 10:00 KP ve volejbalu juniorek TJ Hlučín -. SKP Bruntá Sportovní hala
27.11. 17:00 Rozsvěcení vánočního stromu Hlučínské náměstí
29.11. 9:00 Vánoční tvoření pro ÚSP Fontána DDM Hlučín
Připravujeme na prosinec 2016
2.12. 18:00 Gaudi musicae – Malý princ Červený kostel
2.12. 18:00 Závěrečná kolona tanečního kurzu pro mládež KD Hlučín
4.12. 16:00 II. adventní neděle Hlučínské náměstí
11.12. 14:00 Hlučínský smíšení sbor – Adventní koncert Červený kostel
11.12. 16:00 III. adventní neděle Hlučínské náměstí 
18.12. 16:00 IV. adventní neděle
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Nové logo města se představí 
zastupitelům jejich veřejné zase-
dání se uskuteční 10. listopadu
od 16 hodin v kulturním domě.   

Čtěte na straně  6

Fotbalisti rozšířili své řady
o novou drobotinu. V prosinci 
chtějí slavnostně otevřít nový 
umělý trávník

Čtěte na straně  11

Celkem 78 tisíc korun půjde na 
pomoc zaplaveným 
domácnostem. Zapojit by se měli 
i zemědělci.

Čtěte na straně 3

Nové workoutové hřiště se slav-
nostně otevíralo v Zámeckém parku 
v pondělí 31. října. Moderní prostor 
je určen hlavně pro mládež, ale vyu-
žívat ho může každý, kdo má chuť a 
troufne si na cvičení s vlastní váhou. 

„V minulosti vznikla v Hlučíně 
řada hřišť pro malé děti i sportovi-
ště u škol. Máme tu ale velmi málo 
zařízení, které by s chutí využívala 
ke sportování mládež,“ řekla mís-
tostarostka Hlučína Blanka Kotr-
lová. Na novém hřišti se nachází 
veškeré základní prvky, sestava se 
skládá z hrazd v různých výškách, 
žebříku Monkey Bar, žebřin a bra-

del. Doplňkovými prvky jsou stal-
ky pro nácvik stojek, otočná lavice 
pro posilování břicha a stupňovaná 
lavice na trénink nohou. „Hřiště je 
tak zcela komplexní a 
lze na něm posilovat 
veškeré partie lidského 
těla,“ uvedl Jan Kokáš, 
jednatel společnosti 
Workout Club Parks, 
která vybavení pro hřiště dodávala. 
Podle něj je umístění hřiště poblíž 
bytových domů a nedaleko rekreač-
ní zóny Hlučínského jezera mimo-
řádně vhodné. V parku se už dnes 
nachází tenisové kurty, jsou zde i 

cvičící prvky pro seniory a dětské 
dopravní hřiště. „Z pohledu archi-
tekta bych považoval za ideální, 
kdyby zelený pás od zámku až po 

jezero v budoucnu tvo-
řil jeden velký park, v 
němž by byly vyčleně-
ny jednotlivé prostory 
pro rekreační, odpo-
činkové a sportovní 

aktivity,“ doplnil městský architekt 
Jan Richter. 

Pokud by se plány s tímto územím 
v budoucnu změnily a hřiště by bylo 
třeba přestěhovat, nejednalo by se 
o náročný problém, protože cvičící 

prvky jsou umístěné na betonových 
patkách. 

Workout se v poslední době roz-
šiřuje i do menších měst. Hřiště 
jsou určena především pro mládež 
od patnácti let, horní věková hrani-
ce však není stanovena. „V Jihlavě 
jsem se setkal s pánem, kterému táh-
lo na osmdesát, ale shybů na hrazdě 
udělal více než většina dnešní mlá-
deže,“ řekl Jan Kokáš. Exhibice u 
otevření hřiště se zúčastnila česká 
workoutová špička z týmu Woclub 
a mladí Hlučíňáci, kteří si cvičení 
vyzkoušeli pod dohledem profesio-
nálů.                         Ivana Gračková

Amuři si poCHutNAjí NA 
přemNožeNýCH VodNíCH 
trAViNáCH. Lidé, ZVířAtA 
i rostLiNy budou žít V 
symbióZe. 

Prvních 500 kilogramů amura bí-
lého a 200 kilogramů candáta obec-
ného z celkem plánovaných 3,5 tun 
ryb vypustili v pátek 7. září rybáři 
do Hlučínského jezera. Amuři by 
měli spásat traviny, které letos jeze-
ro zarostly tak, že se v závěru sezo-
ny téměř nedalo využívat k rekreač-
ním účelům. Úkolem candátů bude 
zajistit biologickou rovnováhu.  

„Nějaké ryby jsou z našeho revíru, 
většina přijela z Jižních Čech. Další 
můžeme očekávat podle toho, jak 
budou probíhat výlovy,“ informoval 
Přemysl Jaroň, jednatel územního 
svazu pro Severní Moravu a Slez-
sko v Ostravě Českého rybářského 
svazu. Mladé, letošní ryby přivezla 
dvě auta se speciálními nádobami 
s přívodem kyslíku. Vysazení ryb 
doporučili odborníci jako doplněk k 
vodnímu kombajnu, který bude trá-
vy žnout v hloubce 1,8 metru. Vede-
ní města Hlučína se proto domluvi-

Ryby pomohou Hlučínskému jezeru 

Workoutové hřiště může využívat mládež i zdatní senioři 

lo na spolupráci s místními rybáři, 
kteří Hlučínské jezero považují za 
velmi oblíbené místo pro rybolov. 

„Chytit na udici amura, který se 
živí hlavně rostlinami, není vůbec 
jednoduché, ale zkušení rybáři to 
umí,“ prozradil Přemysl Jaroň. V 

minulosti se v Hlučíně podařilo ně-
kolik zdařilých úlovků, ovšem i pro 
rybáře byla letošní sezona na štěr-
kovně zarostlé vodními travinami 
velmi slabá. Spolu s amurem se v 
Hlučínském jezeře nyní vysazuje 
také candát a štika. Důvodem je 

zachování biologické rovnováhy. 
Výkaly amura vytváří fytoplankton, 
kterým se živí zooplankton. Ten ale 
požírají bílé ryby, proto je nezbyt-
ná jejich přirozená redukce. O tu se 
postarají právě candáti a štiky. 

Dokončení na str. 3

severomoravští rybáři vypustili první várku ryb do jezera.                                                                                 Foto: ivana Gračková

HorNí VěkoVá 
HrANiCe pro 

workout NeNí 
omeZeNA.
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DROBNÉ RADY DO ZAHRADY NA LISTOPAD A ZIMUn
Přivítali jsme:
Adam Ralik *2016
Elen Chvějová *2016
Sofie Adamčíková *2016
Markéta Mančíková *2016
Karolína Petrušková *2016
 Anna Soukopová *2016

Jubilanti:
Andělín Gawlik *1922
Cecílie Smolková *1925
Alžběta Nedbalová *1926
Zdeňka Gajdová *1926
Matylda Gogolínová *1928
Vladimír Chrastina *1930
Jana Miketová *1933

ŘÁDKOVÁ INZERCEn

„…když tak stojíte na svém záhon-
ku, jednou nohou opřen o rýč, stí-
raje si pot a pravě „Uf“, tu vypadá-
te rovnou jako alegorická socha…“ 
napsal Karel Čapek.

Na pot už teď není počasí. Listo-
pad je optimální dobou pro přípra-
vu zahrady na zimu. Sklidíme po-
slední zeleninu a ovoce, které nám 
zbylo nebo na které jsme zapomně-
li. Kořenovou zeleninu založíme do 
písku. Během zimy uloženou zele-
ninu a ovoce kontrolujeme. 

Vypustíme vodu z nádob a ven-
kovního potrubí. Uložíme hadice, 
očistíme a uložíme nářadí. Shrabu-
jeme listí, vyhrabeme trávník, který 
můžeme povápnit mletým vápen-
cem. Až do zamrznutí půdy může-
me vysazovat nové stromy a keře. 
Během zimy pak odstraňujeme su-
ché a nemocné stromy a keře, pro-
vádíme zimní řez. Kolem svaté 
Barbory řežeme nejen „barborky“, 
ale rovněž rouby jabloní, které za-
ložíme do písku a uložíme do stínu.

Většina zahrádkářů považuje ry-
tí za vrchol zahradničení a za tu 
nejobtížnější práci na zahradě. Ale 
přiznejme si, že rytí jsme schop-
ni zvládnout řadově v hodinách 
nebo ve dnech, záleží na velikos-
ti pozemku. Navíc se příjemně za-
hřejeme. A ten, kdo pěstuje jenom 
zeleninu, když poryje, má téměř 
hotovo. Pokud neexperimentuje se 

zimním výsevem mrkve, petržele, 
zimní výsadbou cibule, zbývá mu 
už pouze vysadit česnek a jít do tep-
la. Během zimy pak koupit potřeb-
ná semena, hnojiva a postřiky.

Záhon pro česnek máme připra-
ven. Sledujeme předpověď poča-
sí a česnek vysadíme pár dnů před 
tím, než zamrzne půda, nejpozději 
do Vánoc. Pro výsadbu použijeme 
pouze obvodové stroužky. Strouž-
ky namoříme Sulkou podle návodu. 
Necháme je obeschnout a hned vy-
sazujeme co 10 cm, v řádcích 30 cm 
od sebe, cca 6 cm hluboko.

Ty, kteří pěstuji květiny, ještě če-
ká odstraňování suchých zbytků 

rostlin a vypletí záhonů. Některé 
květiny vyžadují zimní kryt. Očis-
tíme a pak během zimy kontrolu-
jeme uložené hlízy gladiol a jiřin. 
Okrasné traviny a sloupové jehlič-
nany svazujeme, aby je sníh nepolá-
mal. V zimě kontrolujeme stav zá-
honů a koncem zimy pak hnojíme 
„do zásoby“.

 „Dušičkový čas“ předznamenává 
zimní spánek zahrady. Nicméně nás 
i v tuto dobu mohou potěšit kvetou-
cí chryzantémy a poslední paprsky 
slunce, které barví přírodu i v tomto 
studeném a smutném období teplý-
mi barvami.               Zdeněk Seidl

Svaz zahrádkářů Iris Hlučín 

jedny z posledních květů.                                                                      Foto Zdeněk seidl

Děkujeme všem příbuzným, přá-
telům a známým, kteří přišli do-
provodit na poslední cestě mého 
manžela Josefa Machuru za proje-
vy soustrasti a květinové dary. Panu 
děkanovi Mgr.Martinu Šmídovi 
chceme vyjádřit vděk za jeho mou-
dra, povzbudivá slova. Pohřební 
službě Breuer děkujeme za profesi-
onální, lidský přístup.

Za zarmoucenou rodinu
manželka, syn a dcera s rodinami

n Uklidím domácnost i nebytové 
prostory. Tel.: 732 564 879

n Pronajmu garáž u sila. Te. č.: 774 
094 263

PODĚKOVÁNÍn

Zábava v country stylu všechny strhla k tanci.                                Foto: eva wítková

Country slavnost ve Fontáně se povedla i díky sponzorům 
Zahradní slavnost v country stylu 

se konala v závěru září ve Fontáně, 
domově pro lidi se zdravotním po-
stižením. „Akce se vydařila a vy-
kouzlila mnoha lidem úsměv na 
tváři,“ prohlásila sociální pracovni-
ce Fontány Iveta Cigánková. 

„Rádi bychom proto poděkovali 
sponzorům, kteří akci podpořili. 
Jedná se o firmy Illík a Penam, řez-
nictví David Janoš a Karo Hlučín. 
Mile nás překvapila také ochota za-
městnanců Sportovně rekreačního 
areálu Hlučín, kteří na akci zapůj-
čili stany, lavice a stoly,“ doplnila 
vedoucí Iva Hrubá.                 (red) 

Přijede Honza Rosák 
Jan Rosák a Vladimír Kratina 

alternují v hlavní roli pikantní di-
vadelní komedie Stvoření světa, 
jejímž autorem je režisér filmů 
Rafťáci a Snowborďáci Karel Ja-
nák. S Divadlem Různých Jmen 
z Prahy s ní v neděli 6. listopadu 
přijede Jan Rosák. Představení je 
již téměř vyprodáno.                  (red) 





Vánoce se blíží! Darujte svým blízkým 
poukaz na masáž.
Obdarovaný si může užít: masáže, reflexní terapii, Dornovu
metodu, baňkování, Bowenovu masáž, reflexní lymfatickou 
masáž, cvičení SM systém a další.

TERAPIE DOTEKEM, Blanka Štefková
Čs. armády 54/6, 748 01 Hlučín
tel.: +420777550984
email: stefkova.blanka@centrum.cz




