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hlučínskénoviny

Zastupitelé budou jednat 
i o regeneraci sídliště OKD.  
Veřejné zasedání proběhne 
v Kulturním domě 15. prosince od 
16 hodin.             Čtěte na straně  2

Slavnostní bohoslužby se budou 
konat o vánočních svátcích. Slou-
žit se bude i mše jako poděkování 
za hladký průběh oslav výročí 
města.                  Čtěte na straně 3

Také letos bude Hlučín slavit 
Silvestra na náměstí s bohatým 
programem. Nový rok přivítá 
ohňostrojem Tarra pyrotechnik  
na jezeře.            Čtěte na straně 3

HlučíNšTí Se buDOu 
SeTKáVaT KažDOu 
aDVeNTNí NeDěli Na 
MírOVéM NáMěSTí.  

Tisíce lidí se na první adventní 
neděli 27. listopadu sešly pod vá-
nočním stromem na hlučínském ná-
městí. Jedle bělokorá, kterou městu 
věnoval Lubomír Barabáš z Bob-
rovníků, shlíží na nedělní adventní 
trhy se svařákem, punčem, vánoč-
ními perníky a dalším tradičním 
sortimentem z výšky 17 metrů. 

Už první adventní setkání bylo do-
jemné. Vánoční dárek od obyvatel 
Hlučína, kteří přispěli do sbírky, 
během něj dostal tříletý Franti-
šek Štěpaník, který trpí tělesným 
postižením způsobeným dětskou 
mozkovou obrnou. Odnesl si speci-
álního terapeutického slona, se kte-
rým bude trénovat motoriku.   

Také o dalších, už prosincových 
adventních nedělích se budou Hlu-
čínští scházet v centru města, kde se 
bude odehrávat bohatý program. 

„Samozřejmě se bude hlavně hrát 
a zpívat, vystupovat budou místní 
soubory i hosté z Polska. Děti se 
mohou každou neděli těšit na tvůrčí 
dílny, které pro ně budou nachystá-
ny v obřadní síni radnice,“ prozra-
dila Veronika Antončíková, vedoucí 
Kulturního domu Hlučín, který je 
spolupořadatelem adventního pro-
gramu. 

V neděli 4. prosince na Mírovém 
náměstí zahraje instrumentální trio 
z polské Ratiboře pod vedením har-
fenistky Luizy Harazim Grzelky. 
Zpívat budou také hosté z partner-
ského města Namyslow, dvanác-
tičlenný dětský soubor Gamma 
a dívčí pěvecký soubor Sun flowers. 
Kaplan Jan Gajdušek z římskokato-

lické farnosti pronese sváteční slo-
vo v 17 hodin. Poté bude místosta-
rostka Hlučína Blanka Kotrlová 
rozsvěcovat druhou adventní svíci. 

O týden později 11. prosince pod 
vánočním stromem vystoupí De-
chový kvintet, vánoční melodie 
zahrají trubači. Soubor Sluníčko ze 
Základní školy Rovniny připravuje 
na třetí adventní neděli Vánoční hru 
se zpěvy. V 17 hodin zazní sváteční 
slovo Lubomíra Bednárika, pastora 
Apoštolské církve v Hlučíně. 

Třetí svíci na obřím hlučínském 
adventním věnci zažehne starosta 
Hlučína Pavel Paschek. Setkání na 
náměstí bude o třetí adventní nedě-
li předcházet ve 14 hodin hudební 
Adventní rozjímání s Hlučínským 
pěveckým sborem a pěveckým sbo-
rem hlučínského gymnázia, které 
se bude konat v Červeném kostele. 
V 15 hodin bude v kostele sv. Jana 

Křtitele koncert scholy z farnosti 
Hlučín a sboru Canticum Novum.  

Koledy v podání dechovky Hlučí-
ňanka, pěveckých sborů hlučínské-
ho gymnázia a základní umělecké 
školy a Hlučínského pěveckého 
sboru vedeného Barborou Bortlo-
vou zazní o čtvrté adventní neděli 
18. prosince. Svátečního slova se 
ujme farář hlučínské římskokatolic-
ké farnosti Martin Šmíd. Poslední 
svíci bude rozsvěcovat hlučínský 
nestor a patriot Josef Hlubek, hlav-
ní iniciátor každoroční stavby ad-
ventního věnce. 

„Moc děkuji všem, kteří se tento-
kráte opět podíleli na mimořádně 
krásné a vkusné vánoční výzdobě 
našeho náměstí,“ řekla místosta-
rostka Hlučína Blanka Kotrlová. 
Letošní adventní program podpo-
řila finančním darem také Skupina 
ČEZ.                                          (iga) 

Se stavbou obřího adventního věnce, který už tradičně zdobí o vánočních svátcích hlučínské náměstí, letos Josefovi Hlubkovi pomá-
hali i další nadšení obyvatelé města a také Kulturní centrum Hlučín. Zapojily se například Marie Drobíková nebo výrobou ozdob Jana 
Kameníčková, která udělala nádherné pasáčky a ovečky, a také žáci škol rovniny, Tyršova a Hornická a studenti gymnázií J. Kainara 
z Hlučína a P. Tigrida z Ostravy - Poruby.                                                                                                                                         Foto: ivana Gračková                

Během adventu se bude hrát a zpívat



SLOVO STAROSTYn
Děkuji za krásnou atmosféru 
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Končí hektický rok, 
který se nesl ve zna-
mení oslav 760. vý-
ročí založení města 
králem Přemyslem 
Otakarem II. V tom 

příjemném vření jsme úplně přehléd-
li, že v listopadu se bez povšimnutí 
odehrálo ještě jedno, mnohem méně 
významné výročí. Uplynuly dva roky 
od nástupu současné politické re-
prezentace do vedení města. Dvou-
leté výročí posledních komunálních 
voleb je tedy vedle konce roku hned 
dalším důvodem k bilancování. Sou-
dě podle první adventní neděle na 
náměstí by mohlo být příjemné. Za 
dva roky jsme totiž lidem dali dů-
vod, aby se setkávali. Je to více, než 
všechny opravené chodníky, zateple-
né budovy a nová parkoviště. Pocit 
sounáležitosti, který vnímám, když se 
potkávám se sousedy na akcích měs-
ta, ať už to jsou farmářské trhy, kul-
turní pořady nebo zmiňované oslavy, 
se nedá vyčíslit výší investovaných 
částek. Ale věřím, že má velkou hod-
notu nejen pro mě, ale pro každého 
občana Hlučína. Proto děkuju všem, 
kteří nám s tím pomáhají, aktuálně 
třeba stavbou unikátního obřího ad-
ventního věnce na náměstí, u kterého 
se budeme scházet i příští sváteční 
neděle. Náměstí se opět stalo pro 
město tím, čím je pro rodinu vlídná 
kuchyně nebo obývák. Když si na něj 
lidé přijdou koupit nějaké speciality 
na trhy nebo se přijdou pobavit na 
některý z kulturních programů, jsem 
potěšen.  Ale když dojdou i o vánoč-
ních svátcích nebo na konci roku, 
aby tyto zvláště slavnostní chvíle 
strávili se svými sousedy, se svým 
městem, dojímá mě to. A beze studu 
se k tomu přiznávám. Snad budu mít 
během těchto okamžiků příležitost 
si s mnohými z vás potřást rukou 
s přáním krásných svátků a šťastné-
ho vykročení do roku 2017. A těm, 
s nimiž se nepotkám osobně, posílám 
toto přání alespoň takto zprostřed-
kovaně. A děkuju, že nám pomáháte 
dotvářet neopakovatelnou atmosféru 
našeho města. 

KřeST KaTalOGu Se SPOJí 
S OceNěNíM OSObNOSTí .

Jak bývá v muzejním světě dob-
rým zvykem, patří ke každé výstavě 
knižní katalog, který zprostředko-
vává její obsah následujícím gene-
racím, ale také prohlubuje prezen-
tované informace.

Takového katalogu se po třech le-
tech úsilí dočkala i stálá expozice 
Muzea Hlučínska Kdo jsou lidé na 
Hlučínsku, a to díky finanční pod-
poře z ministerstva kultury a města 

Hlučína. Bylo tak umožněno vy-
tvoření unikátní publikace, která 
se snaží populární formou přiblížit 
osudy a zvláštnosti lidí na Hlučín-
sku. 

Katalog se skládá téměř výlučně 
z obrázků, jež jsou doplněny krát-
kými komentáři. Takové pojetí je 
příznivé i pro méně zdatnějšího 
čtenáře, který na pročítání dlou-
hých textů nemá trpělivost. Knižní 
forma navíc zprostředkovává vý-
stavu všem, kteří ji z nejrůznějších 
důvodů nemohou navštívit. Katalog 

bude možné pořídit v Informačním 
centru na hlučínském zámku.

Veřejné představení kata-
logu proběhne 12. prosince  
v Evangelickém kostele a bude 
spojeno s oceněním obyvatel Hlučí-
na, kteří se dlouhodobě zasazovali 
a zasazují o rozvoj města. 

Začátek akce je plánován na 18 
hodin. Účastníci se mohou těšit 
rovněž na besedu s autory. Akce je 
volně přístupná veřejnosti. 

Metoděj Chrástecký
ředitel Muzea Hlučínska

Stálá expozice Muzea
Hlučínska získá knižní podobu

Pohled do jednoho z témat expozice s názvem Hranice a národnostní ideologie.                                      Foto: Martin Popelář 

Sídliště OKD se postupně mění 
k lepšímu, jak se je daří po částech 
regenerovat.  Na příští rok je v plá-
nu čtvrtá etapa, během které se bu-
de vylepšovat plocha před místním 
nákupním střediskem na okraji síd-
liště OKD.  Investici v celkové vý-
ši 12 milionů korun budou na svém 
prosincovém zasedání schvalovat 
zastupitelé. 

Náměstí u nákupního centra na 
OKD dnes lidé využívají k odpo-
činku, ale jeho stav už je nevyho-
vující. Proto se budou opravovat 
a upravovat zpevněné i zatravně-
né plochy. Zmizí stávající asfaltový 
povrch, dosluhující lavičky, odpad-
kové koše i stojany na kola. Vykácí 
se některé stromy a zlikvidují křo-
viny, zdravé stromy zůstanou. 

„Trasy nových zpevněných ploch 
jsou navrženy podle toho, jak se 
pěší běžně pohybují a jsou odvo-
zeny od hlavních směrů příchodů 
k budovám. V blízkosti budov je 
situováno jádro náměstí, kde bu-
de zpevněná část s centrální kru-
hovou zatravněnou plochou a s re-
konstruovanou sochou. Zatravněné 
plochy budou osazeny betonový-
mi lavičkami. Terén k lavičkám ze 
zadní strany bude dosypán, aby tvo-
řil umělou profilaci zelených ploch. 
Aby se podařilo dosáhnout propoje-
ného celku, budeme vysazovat i ně-
které nové dřeviny,“ popsala při-
pravovaný zásah vedoucí odboru 
investic Gabriela Dihlová.  

Nakonec přibude samozřejmě 
i nový mobiliář. Spolu s netradič-

ními betonovými lavičkami to bu-
dou i odpadkové koše, stojany na 
kola, informační tabule, zahrazova-
cí sloupek a nové stožáry veřejného 
osvětlení. 

Zastupitelé se budou ovšem na 
svém zasedání, které se koná ve 
čtvrtek 15. listopadu od 16 hodin 
v Kulturním domě Hlučín, zabývat 
i dalšími investičními akcemi ze-
jména při projednání rozpočtu měs-
ta pro rok 2017.

Na programu bude také předsta-
vení nového loga města Hlučína, 
na které v listopadu nedošlo z legis-
lativních důvodů. Zasedání zastu-
pitelstva je jako obvykle veřejné, 
přímý přenos z jednání bude také 
možné sledovat na webu města.                                           

Ivana Gračková

Zastupitelé projednají vylepšení sídliště OKD

Redakce se omlouvá Janě Šanda-
lové, že ji uvedla jako autorku textu 
o Vřesinské šlápotě. Nejednalo se 
o článek, ale o informační podklad, 
který titulkem opatřila redakce.  

Ivana Gračková

OMLUVAn
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Z RADY MĚSTAn
už PODruHé V NOVODObé 
HiSTOrii HlučíNa buDOu 
ObyVaTelé MěSTa SlaViT 
KONec rOKu SPOlečNě Na 
MírOVéM NáMěSTí.

Silvestrovský program odstartu-
je v sobotu 31. prosince v 18 ho-
din. Hrát budou revivalové kapely 
Olympic, Bee Gees, Beatles, Lu-
cie, Boney M, Abba, zazní písničky 
Robbieho Wiliamse a po společném 
odpočítávání půlnoci a slavnostním 
přípitku i Elvise Presleyho. Na ná-
městí budou samozřejmě stánky 
s občerstvením, účastníci budou 
mít možnost zahřát se v nově poří-
zeném stanu a u teplometů. 

Oslavy příchodu Nového roku 
budou stejně jako loni pokračovat 
v neděli 1. ledna 2017 novoročním 
ohňostrojem z produkce hlučín-
ské firmy Tarra pyrotechnik. Oh-
ňostrojné představení nepochybně 
opět zaujme impozantní kombinací 
světelné show s podmanivou hud-
bou. 

„Každá skladba bude v jiném ryt-
mu a žánru a vše bude sladěno se 
světelnými efekty. Skvělá lokalita 
Hlučínského jezera, kde se gejzí-
ry světel odrážejí od vodní hladiny, 
slibuje opět nezapomenutelný záži-
tek,“ řekl František Křižák ze spo-
lečnosti Tarra pyrotechnik. 

U jezera zazní A Great Big  

Omezení dopravy během novoročního ohňostroje
Parkovací místa pro návštěvníky, kteří se přijdou podívat na ohňostroj, jsou na hlučínském náměstí a u ob-

chodních center Billa a Lídl. Otevřeno pro veřejnost bude i parkoviště u sportovního areálu na štěrkovně 
a v případě příznivého počasí také před penzionem Rodos. Během ohňostroje bude možné parkovat též po 
obou stranách komunikace Celní od penzionu Rodos směrem na Děhylov.

Po skončení ohňostroje bude možné opustit s vozidly parkoviště u sportovního areálu až po zhruba 20 až 30 
minutách, aby mohli nejprve bezpečně odejít pěší návštěvníci. Provoz na místě budou regulovat jak policisté, 
tak strážníci Městské policie Hlučín. 

Nový rok na náměstí i na jezeře

Ohňostrojem společnosti Tarra pyrotechnik vítal Hlučín Nový rok i letos.
Foto: ivana Gračková

Rada města Hlučína v listopadu
n odsouhlasila rekonstrukci objek-

tu Charity Hlučín, která se bude 
ucházet o dotaci z Integrovaného 
regionálního operačního progra-
mu na rozvoj sociálních služeb 
s cílem zvýšit kvalitu a dostup-
nost služeb vedoucí k inkluzi. 
n poskytla dar v hodnotě 6 tisíc ko-

run na zhotovení adventního věn-
ce na Mírovém náměstí.  
n uzavřela nájemní smlouvu 

s Gymnáziem Josefa Kainara na 
pořádání 3. a 4. semestru Uni-
verzity třetího věku na období od  
1. ledna do 31. prosince 2017.  
n poskytla finanční dar Spolku 

rodičů a přátel školy při Základ-
ní umělecké škole Pavla Josefa 
Vejvanovského Hlučín ve výši 20 
tisíc korun. Peníze jsou určeny na 
úhradu nákladů spojených s vý-
jezdy žáků hlučínské umělecké 
školy do partnerského města Na-
myslow. Ještě letos se žáci růz-
ných oborů představí v Polsku na 
třech představeních.  
n odsouhlasila dodavatele rekon-

strukce ulice Pode Zdí včetně 
parkoviště za domem dětí. Bude 
jím společnost Skanska s cenově 
nevýhodnější nabídkou.   
n stanovila symbolický nájem za 

pozemky, které bude k pobytu 
svých žáků venku a k pěstitel-
ským pracím užívat ZŠ Hlučín 
v ulici Generála Svobody. 
n rozhodla o uzavření dodatku 

smlouvy, který umožní Základní 
škole a mateřské škole Hlučín 
Darkovičky využívat sál domu 
kultury v Darkovičkách pro zá-
jmové kroužky.  
n odsouhlasila zapojení Základní 

školy dr. Miroslava Tyrše do pro-
jektu „Jazyková učebna“. 

Sv. Jan Křtitel Darkovičky Domov u jezera
Sobota 24. 12. 2016 - Štědrý den 15.30 a 22.00 20.30 14.00
Neděle 25. 12. 2016 - Boží hod vánoční 7.15, 8.30, 10.00 8.00, 10.00 * * *
Pondělí 26. 12. 2016 - Svátek sv. Štěpána 7.15, 8.30, 10.00 8.00, 10.00 * * *
Pátek 30. 12. 2016 - Svátek sv. Rodiny 6.45 * * * 15.00
Sobota 31. 12. 2016 - Sedmý den v oktávu 16.00 16.00 * * *
Neděle 1. 1. 2017 - Slavnost Panny Marie 8.30, 10.00, 17.00 9.00 * * *

Všichni vnímáme tu mystickou 
dobu Vánoc a určitě mnozí z vás 
byste chtěli Štědrý den zakončit 
tradiční bohoslužbou. Srdečně zvu 
i na další bohoslužby, které se bu-
dou konat během Vánoc.  Na první 

svátek vánoční 25. prosince v 15 
hodin si navíc mladí farníci připra-
vili Vánoční hru, kterou zahrají ve 
farním kostele.  Na druhý svátek 
vánoční si můžete v 16 hodin při-
jít poslechnout tradiční Rybovku. 

Těším se na všechna naše vánoční 
setkání a všem přeji radostné a po-
kojné prožití vánočních svátků.

Martin Šmíd
farář římskokatolické

farnosti v Hlučíně

Bohoslužby i koncerty zvou do kostelů

World Christiny Aguilera - Say So-
mething,  Gleedom - Candyman, 
Patricie Janečková - Once upon 
a time in the west Wolfgang Ama-

deus Mozart - Amadeus - Rondo 
Alla Turca,  Future world music - 
The Swashbuckler And Fair Maid
en.                                             (iga)

Rok, ve kterém Hlučín slavil 760 
let od svého založení města Přemy-
slem Otakarem II., pomalu končí. 
Výročí si město připomínalo nej-
různějšími akcemi po celých dva-
náct měsíců, červnová hlavní část 
oslav s festivalem ohňostrojů byla 
velkolepá a do Hlučína přilákala 
tisíce přespolních. Poděkováním za 
hladký průběh oslav bude mše svatá 
v kostele sv. Jana Křitele v Hlučíně, 
která se bude sloužit na první svá-
tek vánoční v neděli 25. prosince  
v 10 hodin.                                         (iga) 

Mší poděkujeme
za zdařilé oslavy
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Letošního Dne veteránů se v pátek 11. listopadu v Hlučíně na hřbitově 
Březiny zúčastnili vojáci z Vojenského veterinárního ústavu Hlučín, zá-
stupci města i veřejnost. Pietní setkání zahájila mše v obřadní síni, kterou 
letos opět sloužil farář Martin Šmíd. U pamětní desky se jmény obětí 1. a 2. 
světové války poté účastníci akce položili věnce. Kytice pak odnesli také 
na hřbitov Rudé armády k pomníku padlých rudoarmějců.                    (red)

11. listopad byl opět pietní

S JaSNOu PřeDSTaVOu, 
KuDy by Se Měl ubíraT 
Další rOZVOJ HlučíNa, 
JSeM Se PřeD DVěMa leTy 
uJíMal FuNKcí ZaSTuPiTele 
a raDNíHO. 

Hlučín si i do budoucna předsta-
vuji jako městečko pro přívětivé 
bydlení s trochu starosvětskou at-
mosférou historického centra, bez 
nových průmyslových a jiných zón, 
které i z hlediska dlouhodobého vý-
voje mají své místo jinde, například 
v okrajových částech Ostravy. To 
byl směr, který jsme Hlučínu chtěli 
dát i výběrem investic. Na můj vkus 
to šlo zpočátku trochu ztuha. Na 
začátku občas chyběly připravené 
projekty, takže jsem měl pocit, že 
jsme se po volbách na konci roku 
2014 a v první polovině roku 2015 
poněkud zdrželi. Byl jsem z fabri-
ky zvyklý, že když se vymyslí něco 
dobrého a jsou na to peníze, hned 
se to zrealizuje. Zpočátku mě proto 
poněkud překvapilo a rozladilo, jak 
dlouho trvají některé schvalovací 
procesy ve městě, kolik lidí do nich 
zasahuje. Musel jsem se smířit s tím, 
že takto fungují principy zastupitel-
ské demokracie. Pochopil jsem, že 
jsou možná pomalejší, ale že je to je-
diná možná cesta, jak umožnit všem 
lidem, kteří o to mají zájem, aby 
svým dílem spoluvytvářeli budoucí 
podobu svého města. 

Ve druhé polovině loňského roku 
a hlavně letos už investice a opra-
vy snad dostaly lepší spád. Hodně 

jsme se soustředili a soustřeďujeme 
na historické jádro města, takže si 
troufnu říct, že do konce roku 2018 
v něm bude opravený snad každý 
chodník, každá cesta. 

Zatímco v předchozích letech šlo 
ročně do investic v průměru kolem 
45 milionů korun, za letošní rok to 
bude přes 60 a i s opravami přes 90 
milionů korun. Za rok 2015 a 2016 se 
mimo jiné podařilo v Bobrovníkách 
vybudovat přístavbu školní družiny 
a chodník z Malánek na Březiny. 
Přibylo několik 
zpomalovacích 
semaforů, které 
zvyšují bez-
pečnost chod-
ců. V centru 
jsou čerstvě po 
rekonst rukci 
ulice Prome-
nádní, Bochen-
kova a U Bašty, 
a také městský dům na Mírovém 
náměstí a dům dětí a mládeže. Na 
štěrkovně přibyl nový nerezový ba-
zén pro děti. Po letech diskuzí se 
vybudováním semaforů konečně po-
dařilo zlepšit průjezdnost křižovatky 
u autobusového nádraží. V radě si 
samozřejmě uvědomujeme, že tento 
první počin ke zkvalitnění dopravy 
ve městě nemůže být posledním.  

Velmi jsem se snažil, abychom se 
na radě města nezabývali jen výda-
jovou, ale také příjmovou částí roz-
počtu. Ta je závislá především na 
daňových příjmech, které se vyvíjejí 
podle aktuální kondice ekonomiky, 

takže příjmy města zdánlivě ne-
můžeme moc ovlivnit. Přesto jsme 
něco udělat mohli a udělali. Přede-
vším jsme rozhodli, že po dlouhé 
době využijeme části vytvořených 
finančních zdrojů městských firem 
TS Hlučín, Vodovody a kanalizace 
Hlučín a Teplo Hlučín přímo k zapo-
jení do městského rozpočtu, popří-
padě k přímému financování někte-
rých akcí. Asi největším příkladem 
využití tohoto způsobu financování 
bude v příštím roce nově budova-

né parkoviště na 
Rovninách, kde 
bude investorem 
společnost TS 
Hlučín. Věnova-
li jsme se i vol-
ným krátkodo-
bým finančním 
prostředkům na 
účtech města 
a začali s nimi 

pracovat jako s finanční investicí, 
která za dva roky přinesla nově do 
rozpočtu pár stovek tisíc korun.

Novinkou je rovněž i naše roz-
hodnutí využít nízkých úrokových 
sazeb a vzít si na deset let bankov-
ní úvěr. Protože když se ekonomice 
daří a úrokové sazby jsou extrémně 
nízké, měli by toho pro svůj rozvoj 
využít nejen podnikatelské subjekty, 
ale i naše město. 

Úvěr s dlouhodobou fixací nízké 
úrokové sazby použijeme příští rok 
na výstavbu dvou nových tělocvi-
čen v Bobrovníkách a Darkovič-
kách, což budou jedny z největších 

investic roku 2017. Předpokládáme, 
že v následujícím roce česká ekono-
mika poroste, takže daňový příjem 
pozitivně pocítíme v příjmové části 
rozpočtu, který by měl meziročně 
růst. Reálně na druhé straně očeká-
váme mírný meziroční pokles v pří-
jmech z dotací. Rozpočet města na 
rok 2017, který předložíme zastu-
pitelům k projednání na prosincové 
zasedání, bude takový, aby pozi-
tivní trend v investicích a opravách 
pokračoval i v příštím roce. Částka 
určená na investice poprvé v novo-
dobé historii města překročí 100 mi-
lionů korun. 

K zajímavým plánovaným inves-
ticím vedle nových tělocvičen bude 
patřit například nové parkoviště 
u domu dětí či rozsáhlé úpravy okolí 
kulturního domu včetně rekonstruk-
ce parkoviště a nového odbočovací-
ho pruhu na Bobrovníky. 

Mě osobně se nejvíce líbí nová 
ulička v centru města. Měla by 
vzniknout propojením ulic Hrnčíř-
ská a Školní. Vznikne tak příjemná 
pěší trasa od vlakového nádraží ko-
lem gymnázia rovně až na náměstí. 
Ulička v historickém centru s no-
vým chodníkem, osvětlením a snad 
i kytkami bude určitě patřit k tomu, 
co centrum opět zvelebí. Těším se, 
až budeme spolu s dalšími obyvateli 
v příštím roce vymýšlet její název. 
V radě města nyní věříme, že zastu-
pitelé podpoří naše představy o roz-
voji Hlučína schválením rozpočtu 
pro rok 2017.            Rudolf Gogolín

radní a zastupitel města Hlučína 

Těším se na novou uličku v centru města  

„
rOZPOčeT Na iNVeSTice 
POPrVé V NOVODObé 
HiSTOrii MěSTa 
PřeKrOčí
100 MiliONů KOruN. 

Pietní setkání na březinách.                                                                Foto: alfons cigan 

Jak podíl nezaměstnaných, tak 
celkový počet uchazečů i nadále 
klesá a dosahuje rekordních hod-
not za posledních osm let.  

Podíl nezaměstnaných klesl o 
další 0,2 procentní body a byl 3,5 
procenta, tedy ve srovnání s loň-
ským říjnem o 1,1 procent nižší. 
Ke konci října bylo v evidenci úřa-
du práce 1 085 uchazečů o zaměst-
nání, to je o 50 méně než v září 
a celkem o 288 méně než před 
rokem.  

Volných pracovních míst bylo 
koncem října 204, což je o 25 míst 
méně než na konci září. Zvýšená 
poptávka ze strany zaměstnava-
telů byla v říjnu zejména po po-
mocných pracovnících ve výrobě, 

švadlenách a šičkách, prodavačích 
a uklízečích. U dlouhodobé po-
ptávky ze strany zaměstnavatelů je 
ještě navíc největší zájem o řidiče 
nákladních automobilů, nástrojáře, 
seřizovače, číšníky a servírky, pra-
covníky ostrahy a kuchaře. 

O jedno volné pracovní místo se 
na Hlučínsku v říjnu ucházelo 5,3 
osob. Ve stejném období loňského 
roku to bylo 7,8 osob. 

Na Hlučínsku je tak nezaměstna-
nost výrazně nižší než v okolí. Na 
Opavsku je průměr 5,1 procenta, 
v Moravskoslezském kraji je to 
7,6 procenta a v celé České repub-
lice 5 procent lidí bez zaměstnání.                
Leoš Jakubec

ředitel Úřadu práce v Hlučíně 

OKÉNKO ÚŘADU PRÁCEn
Nezaměstnanost na Hlučínsku je 3,5 % 



Společný zástupce (jméno a příjmení toho, na koho bude vystavena poštovní poukázka):

Příjmení a jméno  ..............................................................................................................................................
datum narození  ................................  místo trvalého pobytu ........................................................................
ulice ...............................................................   číslo orientační  ................ číslo popisné .........................

Poplatníci s trvalým pobytem v Hlučíně, Bobrovníkách nebo Darkovičkách, za které bude společně uhrazen 
výše uvedený poplatek:

 Jméno a příjmení     Datum narození

1. ............................................................................................  .......................................................................
2. ............................................................................................  .......................................................................
3. ............................................................................................  .......................................................................
4. ............................................................................................  .......................................................................
5. ............................................................................................  .......................................................................
6. ............................................................................................  .......................................................................
7. ............................................................................................  .......................................................................
8. ............................................................................................  .......................................................................
9. ............................................................................................  .......................................................................
10. ..........................................................................................  .......................................................................

Jakékoliv následné změny týkající se osob uvedených v tomto formuláři jsou poplatníci povinni nahlásit do 
15 dnů od vzniku změny (odstěhování, přistěhování, úmrtí).
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Občané, kteří chtějí hradit poplat-
ky za odpady společně za celou 
domácnost, musí tento svůj poža-
davek nahlásit do konce letošního 
roku prostřednictvím formuláře. 
Poštovní poukázky k uhrazení po-
platku za provoz systému shroma-
žďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů pro rok 2017 se už 
připravují. „Na základě vyplněného 
formuláře obdrží domácnost jednu 
poštovní poukázku, a to za osoby, 
které budou ve formuláři uvedeny. 
Bohužel nemůžeme používat infor-
mace z formulářů z loňského roku, 
protože v uplynulých měsících do-
šlo ke značné migraci obyvatel,“ 
vysvětlila vedoucí odboru životní-
ho prostředí Soňa Prášková. 

Ostatním občanům zašle úřad poš-
tovní poukázky jednotlivě. Vyplně-
né formuláře mohou zájemci ode-
vzdat osobně, nebo zaslat poštou 
na Městský úřad Hlučín, případně 
e-mailem na adresu vjackova@hlu-
cin.cz, nejpozději do 31. prosince 
2016.                                           (red)

Městští strážníci varují v čase 
předvánočním všechny nakupují-
cí, aby si dávali pozor na své věci, 
hlídali si své tašky a kabelky. Počet 
krádeží v obchodech v prosinci ve-
směs stoupá a zloději se nezaměřují 
jen na zboží, ale i na peněženky ku-
pujících. 

Ostatně i podzim byl počtem 
krádeží úrodný. Například v zá-
věru října kradl v Penny Marketu  
dvaašedesátiletý muž z Ostravy. 

„Přivolaní městští strážníci věc 
vyřídili na místě blokovou pokutou, 
protože přistižený zloděj zboží vrá-
til do regálu neporušené,“ sdělil ve-
litel Městské policie Hlučín Luděk 
Olšovský.  

O pár dnů později dopadl tamtéž 
o dost hůře pachatel, který si bez 
zaplacení odnesl slaninu, klobásky 
a pochoutkový salát celkem za pou-
hých 94 korun. 

„Protože ale strážníci při jeho 
lustraci zjistili, že se zdaleka ne-
jedná o jeho první krádež, nemohli 
případ vyřešit jednoduše na místě 
a museli ho postoupit dále správní-
mu orgánu,“ vysvětlil velitel Olšov-
ský.                                           (iga)

OKÉNKO STRÁŽNÍKAn
Zloději mají spadeno
na supermarkety

FORMULÁŘ K ÚHRADĚ
místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů na jednu poštovní poukázku na rok 2017

Trochu jako v americkém filmu 
vypadala honička v ulicích Hlučína, 
když se policisté spolu s městskými 
strážníky dověděli, že se na auto-
busovém nádraží pohybuje muž, 
po kterém policie pátrá. Hlídka se 
vydala ho hledat a zahlédla ho v uli-
ci Na Valech. Muž se dal sice oka-
mžitě na útěk, ale trénovaní strážci 
zákona ho záhy dopadli a předali na 
policejní oddělení.                      (iga)

Honička jako ve filmu

Pronajmout čerstvě zrekonstruo-
vané prostory v budově na Míro-
vém náměstí v Hlučíně nad restau-
rací U Bětky chce město Hlučín. 

Jde o nebytové prostory o výměře 
31,27 metrů čtverečních v prvním 
nadzemním podlaží a dále ve dru-
hém nadzemním podlaží o prostory 
s výměrou 133,71 metrů čtvereč-
ních a o ideální polovinu výměry 
prostor místností číslo 2.01 a 2.02 
o celkové výměře 10,035 metrů 
čtverečních. 

Budoucí nájemci se budou vybírat 
obálkovou metodou, zájemci musí 

odevzdat své nabídky nejpozději 
do 2. ledna. „Komise se bude roz-
hodovat nejen podle nabízené ceny 
za pronájem, ale též podle záměru 
na využití prostor,“ uvedl starosta 
Hlučína Pavel Paschek.

Prohlídky lze dohodnout individu-
álně s referentkou odboru městské-
ho majetku Městského úřadu Hlu-
čín Eliškou Pavlíkovou, telefonicky 
na čísle 595 020 263 nebo mailem 
na adrese pavlikova@hlucin.cz.  
Bližší informace a podrobnosti pro 
výběrové řízení najdou zájemci také 
na úřední desce.                        (iga) 

Zrekonstruované prostory
se budou pronajímat

Upozornění: autobusy začnou 
zastavovat v Ostravské ulici na 

nové zastávce u Kuchaře od 
poloviny prosince. Jde o jednu 
ze zastávek, která je v novém 

designu. 

Novou cisternu převezmou slavnostně v sobotu 10. 
prosince v 15 hodin dobrovolní hasiči v Darkovič-
kách. „Hasiči zvou na tu slávu všechny své příznivce 
i obdivovatele hasičské techniky,“ řekla Jarmila Ha-
razinová z Městského úřadu Hlučín. 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Darkovičky se 
rozloučí se svou šestatřicetiletou Máňou, vysloužilou 
cisternou Škoda 706 RTHP, která v Hlučíně sloužila 
od roku 2002. A pochlubí se novou cisternovou au-
tomobilovou stříkačkou CAS T815. Repasované vo-
zidlo pořídilo město Hlučín za 1,75 milionu korun.  

Hasiči předvedou, co všechno jejich nový přírůstek 
umí a nechají zvědavce nahlédnout do interiéru a vy-

Hasiči v Darkovičkách mají přírůstek

Komunální odpad  
mohou platit členové 
domácnosti společně

bavení vozidla. Zájemcům rovněž otevřou dveře ha-
sičské zbrojnice a ukážou zajímavou techniku, která 
jim pomáhá při pomoci občanům.                          (iga) 
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Kniha Víta Skaličky Opavština 
pro samouky, kterou mohou zájem-
ci koupit i v Informačním centru 
Hlučín na zámku, přináší grama-
tický i lexikální přehled o mluvě 
z celého širšího Opavska, včetně 
Hlučínska, západního okolí Ostravy 
a Bílovecka. 

Potěší nejen starší generaci, ale 
svým zpracováním populárně na-
učnou formou oslovuje i mladé 
čtenáře. Je plně barevná, bohatě 
ilustrovaná originálními použitými 
kresbami a fotografiemi. „Ve stov-
ce interaktivních výkladů kniha 
představuje jednotlivá mluvnická 
specifika nářečí. Slovní zásoba je 

uspořádána tématicky. Autor věnu-
je pozornost i místním rozdílům ve 
výslovnosti i v pojmenováních na 
Prajzské,” upozorňuje ředitel Mu-
zea Hlučínska Metoděj Chrástecký. 

Publikaci nechybí jazykový hu-
mor. Odlehčuje ji komiksový seriál 
s postavičkami rázovitých mužíků 
Pukla a Padola a jejich manželek. 

V knize znovu ožívá Franz Liszt, 
lvice Elsa nebo lokálka z Hlučína 
do Přívozu. Je v ní test po našemu, 
křížovky a další jazyková zábava. 
Propaguje i kulturní a turistické 
zajímavosti Slezska. Knihu vydala 
Matice slezská za podpory magist-
rátu města Opavy.                     (red)

S přicházející zimou, když se dny 
krátí a mráz zalézá za nehty, tráví-
me stále více času v teple domova. 
Ale jak to bývalo dřív? Co dělali 
lidé v zimě, když neměli televizi 
a dokonce ani elektrické světlo? 

Večery věnovali domácím pracím, 
ale také odpočinku a zábavě. Opra-
vovalo se nářadí a vyráběly se drob-
né věci do domácnosti i na prodej, 
tkalo se, šilo, zašívalo i vyšívalo 
nebo třeba dralo peří. Často pomá-

haly i děti. To vše a mnoho dalšího 
se dovědí návštěvníci nové výstavy 
s názvem Za dlouhých zimních ve-
čerů, aneb jak se žilo bez televize. 
Pořádá ji Muzeum Hlučínska ve 
spolupráci s Moravským zemským 
muzeem a v Hlučíně bude k vidě-
ní od 7. prosince 2016 do 5. února 
2017.  Vernisáž výstavy se uskuteč-
ní ve středu 7. prosince v 16 hodin.        

Metoděj Chrástecký
ředitel Muzea Hlučínska 

Výstava ukáže, jaké to bylo za 
dlouhých zimních večerů

Vyšla kniha o našem nářečí

Speciální buňku určenou pro hy-
gienu lidí bez domova nechalo le-
tos vybudovat město v areálu TS 
Hlučín a provozovat ji bude Charita 
Hlučín. 

Na území města se pohybuje od-
hadem deset lidí, kteří žijí skutečně 
na ulici bez jakéhokoliv stabilního 
útočiště. „Jsou to lidé, kteří přespá-
vají i přežívají, jak se dá. Občané si 
vesměs stěžují, že lidé bez domova 
nemají dostatečnou hygienu, špat-
ný je stav jejich oblečení a obutí. 
Z toho plynou další obtíže napří-
klad v obchodech, na autobusovém 
nádraží a podobně,“ objasňuje ře-
ditel Charity Hlučín Lukáš Volný.  
Jeho slova potvrzuje velitel Měst-
ské policie Hlučín Luděk Olšovský. 

„Zejména v zimě si občané Hlučí-
na stěžují na bezdomovce, kteří se 
zdržují například na autobusovém 
nádraží. Vadí jim jejich nevábný 
zevnějšek, tak si u strážníků stěžují. 
My bezdomovce z nádraží vyká-
žeme, ale oni se stejně záhy vrátí 
zpět,“ říká Luděk Olšovský. 

Charita nabízí lidem bez domova 

bezplatnou výměnu šatstva a také 
hygienické či potravinové balíčky. 
Nyní budou mít klienti navíc mož-
nost osprchovat se a do čistého ob-
lečení se převléci v teple. 

Hygienická buňka v areálu TS 
Hlučín bude pro klienty otevřena 
vždy v úterý v pracovní dny od 9 do 
11 hodin. Čisté šaty si klienti budou 
vyzvedávat v sídle 
Charity Hlučín. 

„Toto opatření jsme 
přijali nejen kvůli 
omezeným prosto-
rovým možnostem 
buňky, ale také kvů-
li jeho výchovnému 
charakteru. Navíc se 
tak zabrání tomu, aby do hlučínské 
buňky ve velkém počtu přijížděli 
klienti z okolních měst, čímž by se 
problém, který chceme ve městě ře-
šit, spíše prohluboval,“ doplnil Lu-
káš Volný. Celkem by mohlo službu 
využívat asi deseti lidí, v jednom 
otevíracím dni pracovníci charity 
očekávají v průměru tak čtyři až 
šest klientů. „Byť již klienty infor-

mujeme, bude zřejmě nějakou dobu 
trvat, než si do areálu TS najdou 
cestu všichni, kdo pomoc potřebu-
jí,“ dodal ředitel hlučínské charity. 

Charita Hlučín zajišťuje personál, 
šatstvo, potraviny a hygienické po-
třeby, město bude hradit provozní 
náklady, například energie a vodu. 
Buňka se dokončovala na začát-

ku podzimu, město 
přišla zhruba na 200 
tisíc korun. 

„Buňku tvoří obyt-
ný kontejner modré 
barvy s toaletou, spr-
chou a umyvadlem,“ 
vypočítává vedoucí 
investičního odboru 

Městského úřadu Hlučín Gabriela 
Dihlová. 

Sanitární buňku jako další formu 
pomoci potřebným ze strany města 
ředitel Charity Hlučín oceňuje. 

„Spolupráce mezi městem, Chari-
tou Hlučín a dalšími subjekty, jako 
jsou městská policie nebo společ-
nosti TS Hlučín, je jednoduše řeče-
no výborná. Mám pocit, že na všech 

úrovních jsou lidé, kteří jsou zamě-
řeni na skutečné řešení problémů 
a neztrácejí čas zbytečnými řečmi. 
Velmi si toho vážím,“ konstatuje 
Lukáš Volný. Těší ho také, že Hlu-
čínští stále přinášejí během sběro-
vých čtvrtků použité šatstvo, boty 
či jiný materiál. „Bez této ochoty 
by ani naše pomoc nebyla mysli-
telná. Neocenitelná je i pomoc při 
nárazových sbírkách trvanlivých 
potravin ve farnosti Hať, kam pat-
ří i obec Darkovice,“ dodal Lukáš 
Volný. V tomto roce se potravinové 
sbírky konaly už dvakrát. Šatstvo 
bude Charita sbírat opět ve čtvrtek 
8. prosince od 15 do 17 hodin ve 
svém sídle v ulici U Bašty.  

Aby měli lidé bez domova mož-
nost uchýlit se v zimních měsících 
někam do tepla, spolupracuje Cha-
rita Hlučín s organizacemi Nová 
šance či Charita Ostrava. „Tam mů-
žeme klienty v nouzi poslat. Část 
z nich však nabídku nevyužije a dá 
přednost rizikovějšímu, ale pro ně 
svobodnějšímu životu na ulici,“ 
konstatoval Lukáš Volný.            (iga)

Lidé bez domova se mají v Hlučíně kde umýt
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Vánočně vyzdobená je zásluhou 
Střední zahradnické školy v Os-
travě i hlučínská radnice. Škola 
s městem spolupracuje už několik 
let a letos žákyně přivezly deset už 
hotových velkých váz s vánočními 
dekoracemi a dokonce dva malé 
vánoční stromky, další vázy dívky 
dodělávaly na místě. 

„Dekorace přizpůsobujeme bar-

vou i tvarem tomu, že jsou určeny 
pro historickou budovu,“ prozradila 
učitelka odborného výcviku Marti-
na Machátová. 

„Každý výrobek je jiný a jsou to 
větší práce, než děláme obvykle. 
Takže nás to hodně baví. A hlavně 
když už vázy instalujeme a vidíme, 
jak se lidem líbí,“ doplnila žákyně 
Tereza Palová.                             (iga)

Radnice je vánočně vyzdobená 

Už jen do 4. prosince bude zcela 
uzavřena silnice I/11 v Komárově 
mezi kilometry 254,439 a 255,539. 
Úplná uzávěrka tam platila od  
4. listopadu. Objížďky v obou smě-
rech jsou vyznačeny.               (red)

Uzávěrka v Komárově 
v prosinci končí

Hledá se nájemce
Nebytové prostory v Domově pod 

Vinnou horou, v nichž byl bufet, se 
budou pronajímat. Zájemci, kteří by 
chtěli provozovat bufet v domě pro 
seniory, musí podat písemně své 
nabídky na Městský úřad Hlučín 
nejpozději do 2. ledna 2017.    (iga)   

chybí popisek: Děvčata ze zahradnické školy rozdělily výzdobu do všech pro-
stor radnice.                                                                                         Foto: ivana Gračková
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Kdo má v plánu strávit dobu pová-
noční a konec roku s dobrou knihou 
půjčenou v knihovně, musí si s její 
návštěvou pospíšit. 

Knihovna v Hlučíně bude od 23. 
prosince 2016 do 1. ledna 2017 

uzavřena. „Děkujeme všem ná-
vštěvníkům knihovny za přízeň 
projevenou v letošním roce a pře-
jeme pohodové prožití vánočních 
svátků,“ řekla vedoucí knihovny 
Lucie Kostková.                      (red) 

leGeNDárNí PražSKé 
DiVaDlO SeMaFOr PřiJeDe 
S PřeDSTaVeNíM, KTeré Se 
MělO HráT JeN JeDNOu

Divadelní soubor, kterým prošlo 
bezpočet bavičů a komiků od Jiřího 
Suchého, přes Jiřího Grosmanna, 
Luďka Sobotu, Jiřího Krapola až 
po Miroslava Šimka, bude v Kul-
turním domě Hlučí hrát v úterý  
7. února. 

Byť Miroslav Šimek zemřel 
v roce 2004, bude hlavní postavou 
speciálního představení. Návštěvní 
den u Miroslava Šimka bude plný 
vzpomínek, povídek a písniček. 
Jde o zábavný pořad ve stylu le-
gendárních Návštěvních dnů Šimka 
a Grossmanna, ve kterém se před-
staví řada Šimkových bývalých 
spolupracovníků, kteří připomenou 
nejznámější dialogy, písničky, po-
vídky a scénky. 

„Těší mě, že se bývalá Slávkova 
parta dala opět po letech dohroma-
dy, a chce tak připomenout diva-
delní večery, na nichž se kdysi po-
dílela,“ řekla k představení vdova 
Magdalena Šimková. 

Představení se mělo uskutečnit 
pouze jednou, a to 16. února 2014 
jako vzpomínkový večer k 10. vý-
ročí úmrtí Miloslava Šimka. Velký 
zájem publika ale změnil plány di-
vadla. 

Vzhledem k diváckému ohlasu se 
hraje již více než dva roky v praž-
ském divadle Semafor pravidelně 
před vyprodaným hledištěm. 

„Letos poprvé mají možnost vy-
chutnat si legendární scénky naživo 
i diváci v dalších městech. Proto 
jsme využili mimořádné příležitos-
ti a toto divadlo s takto unikátním 
představením pozvali i do Hlučí-
na,“ řekl pořadatel David Moravec. 

Na Miroslava Šimka zavzpomína-
jí známí herci i zpěváci z divadla, 
jako například Luděk Sobota, Jiří 
Krampol, Petr Jablonský, Miluška 
Voborníková, Viktor Sodoma, Ma-
rie Retková, Jana Svobodová, Jana 
Mařasová a Adriana Sobotová. 

Vstupenky jsou již v prodeji v po-
kladně kulturního domu. „Zájemci 
je mohou, například jako krásný 
vánoční dárek, pořídit už za 290 
korun,“ doplnil David Moravec. 

(red) 

Koncert operního pěvce a sólisty opery Národního divadla moravsko-
slezského v Ostravě Romana Vlkoviče pořádá Rodinné centrum nadě-
je v Hlučíně. Konat se bude v pátek 9. prosince od 17 hodin na sídlišti 
OKD v objektu bývalé pekárny na ulici 1. máje 2. Ostravského bary-
tonistu doprovodí na harfu polská interpretka Luiza Harasim-Grzelka. 
„Zveme všechny k pohodovému prosincovému podvečeru s hudbou. 
Vstup je zdarma,“ řekl Lubomír Bednárek, pastor Apoštolské církve 
Hlučín, jež rodinné centrum provozuje.                                         (red)   

První klubová akce v novodo-
bé historii Hlučína se bude konat 
v sobotu 10. prosince v Kulturním 
domě města Hlučín. Grow Up Fest 
se uskuteční v samotném závěru 
roku, ve kterém Hlučín oslavoval 
760 let od založení města. 

 „Dlouho jsme přemýšleli, kde je 
dostatečně velký, trochu punkový 
prostor pro klubovou scénu. Mož-
ností bylo málo, ale nejlepší se nám 
jevil sklep kulturního domu, kde je 
zatím jen sklad. Specifický prostor 
se speciální atmosférou a trošku 
oříšek pro zvukaře nám přišel na-
prosto ideální, a po menších úpra-
vách na tuto akci, jako je vyklízení, 

instalování přenosného baru a pó-
dia, bude naprosto skvělý,“ řekl po-
řadatel Matěj Ostárek. 

Grow Up Fest je soutěžní festival 
regionálních kapel, kde vítěz získá-
vá vedle finanční odměny i mož-
nost koncertovat na festivalu Štěr-
kovna Open Music 2017. V soutěži 
se představí šest kapel z Hlučína 
a okolí, jejichž repertoár jde napříč 
hudebními žánry. Po 22. hodině na-
víc vystoupí hvězda večera, David 
Stypka & Bandjeez. Objev české 
hudební scény má aktuálně za se-
bou tour po České republice s kape-
lou Jelen. Vstup na Grow Up Fest je 
zdarma.                                   (red)

Festival se uskuteční ve sklepě

Hostem festivalu  bude David Stypka & bandjeez.                                   Foto: archiv

Hudební večer v Rodinném centru

Knihovna bude mezi svátky zavřená

Semafor poprvé v Hlučíně, 
vzpomene na Miroslava Šimka

Moudré myšlenky a fantazijní 
obrazy z kultovní Exuperyho kni-
hy Malý princ v netradiční úpravě 
zazní v Hlučíně v pátek 2. prosince 
v 19 hodin v Červeném kostele. 

„Hudebně divadelní projekt při-
pravila skupina nadšenců v čele 
s Veronikou Stoklasovou, podílí se 
na něm významnou měrou ZUŠ P. 
J. Vejvanovského v Hlučíně, zejmé-

na její taneční oddělení,“ prozradil 
za pořadatele Lukáš Krček. 

Součástí inscenace je nejen fil-
mová hudba, ale také píseň z dílny 
autorky představení Veroniky Sto-
klasové. Vystupovat bude i loutka 
pod vedením Petry Bublíkové. Hru 
doprovodí vizuální efekty a světel-
né efekty, které umocní atmosféru 
kostela.                                       (iga) 

Malý princ pozve do světa fantazie
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Úspěch sklidila žačka Základní 
školy Hornická v anglicko-výtvar-
né soutěži. Její 5. ročník se konal 
20. října v Ostravě – Porubě. Každý 
účastník soutěže Oxford Illustrator, 
jejíž podtitul zní „Ukaž svůj výtvar-
ný talent a znalost anglického jazy-
ka“, obdržel anglicky psaný text, na 
jehož základě během dvou hodin 
musel vytvořit ilustraci. Hodnotila 
se míra reprodukce textu v cizím ja-
zyce, ale i originalita výtvarné prá-
ce,“ uvedla učitelka Hana Rychlá. 

Z celkového počtu 44 žáků z pat-
nácti různých škol Moravskoslez-
ského kraje se žákyně 9. třídy školy 

Hornická Veronika Trčková umísti-
la na druhém místě. 

„Uspět nebylo vůbec snadné. Jsem 
ráda, že se mi podařilo dobře poro-
zumět různým záludnostem zada-
ného textu, abych mohla následně 
postoupit do dalšího kola soutěže. 
Pro zpracování výtvarného námětu 
jsem si vybrala akrylové barvy, kte-
ré mám ráda. Dají se dobře míchat 
a mají perfektní krycí vlastnosti. 
Děkuji také paní učitelce Danuši 
Švrčinové za přípravu na tuto sou-
těž,“ popsala svou radost z úspěchu 
Veronika.                    Hana Rychlá

učitelka ZŠ Hornické

Jedinečnou příležitost prohléd-
nout si věrné kopie tří korun cí-
saře a krále Karla IV., a to koruny 
svatováclavské, římské a císař-
ské, měli studenti hlučínského 
gymnázia ve středu 16. listopadu. 
Výjimečnou výstavu připravil au-
tor projektu Magičtí Lucembur-
kové Oldřich Beneš,  který s gym-

nazisty pohovořil o středověkých 
korunách Karla IV. a o vzniku 
replik, které zhotovil turnovský 
klenotník a restaurátor Jiří Urban. 
A pak se žáci mohli na klenoty 
ze zlata, stříbra, drahých kamenů 
a perel podívat z bezprostřední 
blízkosti.       Markéta Haburová

učitelka

repliky korunovačních klenotů studenty zaujaly.            Foto: Jana Sabolová

Korunovační klenoty
putovaly za studenty

První místo v kategorii malíř - na-
těrač získali na 8. ročníku celostátní 
profesní soutěže Machři roku 2016 
žáci hlučínského učiliště. Soutěž, 
která se letos na podzim konala 
v Praze, pořádá společnost Česká 
hlava za přispění Cechu malířů a la-
kýrníků ČR. Jejím cílem je podpora 
řemesel. Letos se na ni sjelo na 40 
týmů z celé republiky. 

„Žáci našeho učiliště svou šikov-
ností předčili všechny ostatní sou-
těžící. S nadsázkou bychom moh-
li říci  Prajzáci porazili Pražáky. 
A není to poprvé.  Z pěti soutěží 
o titul Machři roku, kterých jsme 

se zúčastnili, jsme získali tři první 
a dvě druhá místa. Znovu se tak po-
tvrdilo, že Hlučín je opravdu město 
s řemeslnou tradicí,“ řekl s hrdostí 
ředitel hlučínského učiliště Jindřich 
Honzík. Na soutěži předvedli svou 
zručnost  budoucí fachmani Patrik 
Bartošík, Michal Kňažík a Tomáš 
Kubný, vedeni svými učiteli Janem 
Lasákem a Petrem Kozlou.

„Chtěl bych poděkovat žákům a je-
jich pedagogům za vynikající repre-
zentaci nejen našeho odborného uči-
liště, ale také Hlučína, malého města 
v srdci Moravskoslezského kraje,“ 
dodal ředitel Honzík.               (red)

Vítězové Hlučínského slavíčka 2016
III. kategorie předškoláci
Marek Lasák ZŠ a MŠ Hať
Anna Walderová MŠ Dobroslavice
Václav Plura MŠ Dobroslavice
I. kategorie 1. třída
Kristýna Balejová ZŠ a MŠ Šilheřovice
Veronika Stuchlíková ZŠ a MŠ Vřesina
Josef Halfar ZŠ a MŠ Sudice
II. kategorie 2. třída
Agáta Hořenková ZŠ a MŠ Hlučín – Darkovičky
Zuzana Kolenková ZŠ a MŠ Darkovice
Nora Kubisová ZŠ Hlučín Bobrovníky

  

Jubilejní slavíček potěšil i domácí
Na jubilejním, třicátém ročníku 

pěvecké soutěže Hlučínský slaví-
ček, který se konal 10. listopadu 
v Domě dětí a mládeže v Hlučíně, 
bodovala i soutěžící z Darkoviček. 
První místo v kategorii dětí druhých 
tříd základních škol vyhrála Agáta 
Hořenková. Na třetí příčce se umís-
tila Nora Kubisová z Bobrovníků. 

Soutěže se ve třech věkových ka-
tegoriích zúčastnilo celkem 48 dětí 
z Hlučínska. Soutěžily v sólovém 
zpěvu lidových, umělých nebo hlu-

čínských písní bez hudebního do-
provodu. 

„Odborná porota měla nelehký 
úkol, všechny děti se velmi snaži-
ly, takže výběr nejlepších zpěváčků 
byl opravdu obtížný. Všichni sou-
těžící si odnesli účastnický list, ke-
ramické medaile a drobné odměny, 
vítězové navíc diplomy a knihy,“ 
řekla za pořádající dům dětí Veroni-
ka Novosadová a poděkovala všem 
učitelům a rodičům za to, že děti ve-
dou ke zpěvu.                               (iga)

Hlučínští mladí malíři
a natěrači jsou nejlepší

Machři roku 2016.                                                                                  Foto: Karel balarin

Vítězové i. kategorie předškoláků Kristýna balejová, Veronika Stuchlíková  
a Josef Halfar.                                                                                 Foto: Veronika Novosadová

Gratulace patří Veronice
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Směsné plasty, tetrapaky a drobné kovové odpady
Do kontejnerů na plasty, tetrapaky a drobné kovové odpady /žlutá bar-

va/ patří nejen PET láhve. Lze zde vhazovat i kelímky, sáčky, fólie, 
výrobky a obaly z plastů, polystyren, krabice od mléka a džusů, ple-
chovky, obaly od sprejů aj. V žádném případě zde nepatří novodurové 
trubky, obaly od nebezpečných látek, jako jsou motorové oleje, che-
mikálie, barvy aj. Vždy sledujte nálepku na kontejneru. Plastové láhve 
je třeba sešlápnout nebo zmačkat, aby byl co nejvíce zmenšen objem!

Kontejnery jsou umístěny:
1 ks Darkovičky za Jednotou
1 ks ul. Severní – točna 56
1 ks ul. Severní u MŠ
3 ks ul. Hornická
1 ks ul. Hornická u družiny
2 ks na sídlišti OKD u marketu Hruška
2 ks na sídlišti OKD u obchodu na ul. Jana Nerudy
1 ks ul. Boženy Němcové – na konci ulice
1 ks ul. Petra Bezruče
1 ks ul. Příční
1 ks ul. ČSA naproti polikliniky
1 ks nádraží ČD
2 ks parkoviště Bochenkova
1 ks ul. Zahradní u pizzerie
1 ks ul. Zahradní 29
1 ks křižovatka ul. Komenského a Tyršova
1 ks u. Cihelní - za byt. domem č. 1
1 ks ul. Rovniny – u hřbitova RA
1 ks ul. Jaroslava Seiferta 7
1 ks ul. 28. října
3 ks na sídlišti Rovniny u marketu Hruška
1 ks ul. Rovniny – stará školka
1 ks ul. Svornosti – točna 34
1 ks Bobrovníky Bobry club
1 ks Bobrovníky ul. Požárnická Jednota

Prioritně se však plasty ukládají do igelitových pytlů, které jsou zdar-
ma vydávány na Městském úřadě. Kontejnerový svoz je doplňkový. 
Pytlový svoz plastů bude probíhat vždy ve středu podle harmonogramu 
1x za měsíc.

Sklo
Do kontejnerů na sklo /bílá nebo zelená barva/ můžeme vhazovat 
láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy i tabulové sklo. 
Pozor! Do kontejneru na bílé sklo, vhazujte pouze čiré sklo, sklenice 
apod. Vhodíte-li barevné sklo, znehodnotíte obsah celého kontejneru.
Do kontejnerů na sklo nepatří keramika, porcelán, autosklo, drátěné 
sklo a zrcadla. 

Kontejnery jsou umístěny:
1+1 + 3 ks DUO Darkovičky za Jednotou
1 ks DUO Darkovičky u Patorie
1 ks DUO Darkovičky K Mýtu
1+1 ks na sídlišti OKD u obchodu na ul. Jana Nerudy
2+2 ks na sídlišti OKD u marketu Hruška
1 ks DUO ul. Boženy Němcové – na konci ulice
1 ks DUO Renta parkoviště
1+1 ks Billa parkoviště
1+1 ks ul. Zahradní u pizzerie
1+1 ks v centru za drogerií „dm“ 

Které odpady, kam a kdy mohou občané ukládat 
1+1 ks parkoviště ul. Bochenkova
1+1 ks ul. K Pile - Prodej vín
1 ks DUO nádraží ČD
1+2 ks ul. Vinohradská u obchodu
1 ks DUO křižovatka ul. Komenského a Tyršova
1 ks DUO ul. Komenského 7
1 ks DUO ul. Na Krásné vyhlídce točna
1+1 ks ul. 28. října
1 ks DUO ul. Rovniny – u hřbitova RA
2+2 ks na sídlišti Rovniny u marketu Hruška
1 ks DUO ul. Jaroslava Seiferta
1 ks DUO ul. Svornosti - točna 34
1 ks DUO křižovatka u. Moravská a Horní
1+1 ks Rovniny u bývalé MŠ
1 ks DUO křižovatka Rovniny a Okrajová
1+1 ks Bobrovníky křižovatka ul. Osvoboditelů a Požárnická 
1+1 ks Bobrovníky  ul. Požárnická, Jednota
1 ks DUO Bobrovníky Bobry klub

Papír
Do kontejnerů na papír /modrá barva/  můžete dávat kartony, noviny, 
časopisy, kancelářský papír, počítačový papír a neznečištěný obalový 
papír. Do kontejneru nepatří žádné igelity a jakýkoliv znečištěný papír.

Kontejnery jsou umístěny:
1 ks ul. Severní – točna 56
1 ks ul. Severní MŠ
3 ks ul. Hornická
2 ks na sídlišti OKD u marketu Hruška
2 ks na sídlišti OKD u obchodu na ul. Jana Nerudy  
1 ks ul. Boženy Němcové – na konci ulice
1 ks ul. Hornická u družiny
1 ks ul. Petra Bezruče
1 ks ul. Příční
1 ks ČSA naproti polikliniky
1 ks nádraží ČD
1 ks ul. Na Krásné vyhlídce - točna
2 ks parkoviště Bochenkova
1 ks ul. Zahradní u pizzerie
1 ks křižovatka ul. Komenského a Tyršova
1 ks ul. Vinohradská u obchodu
1 ks křižovatka ul. Horní a Moravská
1 ks Cihelní za byt. domem č.1
2 ks na sídlišti Rovniny u marketu Hruška
1 ks ul. Jaroslava Seiferta č. 7
1 ks ul. 28. října
2 ks ul. Svornosti – točna 34
1 ks ul. Rovniny – u hřbitova RA
1 ks křižovatka ul. Okrajová a Rovniny
1 ks ul. Rovniny – stará školka
2 ks Bobrovníky Bobry club
2 ks Bobrovníky Požárnická, Jednota
2 ks Darkovičky za Jednotou
1 ks Darkovičky u Patorie
1 ks Darkovičky K Mýtu
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Oblast D od od 13. 3. – 16. 3. a 2. 10. - 26. 10. 2017
Hlučín: Hornická - u kotelny
 Hornická - u věžáků
 Hornická + P. Strádala - křižovatka
 Jarní + Severní - křižovatka
 Bož. Němcové + Severní - křižovatka
 1. Máje - vedle kavárny
 Tyršova + Komenského - křižovatka
 Opavská - za bytovými domy
 ČSA naproti polikliniky - za byt. domy 
Kontejnery budou přistaveny vždy v první den 
svozu, budou po naplnění odvezeny, znovu při-
staveny, závěrečný odvoz bude poslední den 
svozu mezi 7:00 a 12:00 h. 
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* Termín splatnosti poplatku za komunální odpady 
(k tomuto datu již musí být částka připsána na účet 
města Hlučína)

*

D

 BIO - B, H1

Duben - začátek pravidelného svozu – první 
svoz - 10. 4. 2017 pondělí (15. týden)

Listopad - konec pravidelného svozu – poslední 
svoz -  23. 11. 2017 čtvrtek (47. týden)

Svozové oblasti: 
Pondělí: Bobrovníky B - celé, Hlučín H1 - ul. 
Rovniny - od Vodárny směr Vrablovec, Boční, 
Na Závodí, Jasénky z ul. Písečná, Malánky
Úterý: Darkovičky D - celé, Hlučín H2 - ul. Na 
Krásné Vyhlídce, Celní, Dlouhoveská, Prome-
nádní, Růžová, Horní, Moravská, Ke Kořeni, 
Antonína Dvořáka, Vinohradská, Jasénky z ul. 
Vinohradská, Vinná Hora, Čapkova, Zátiší, Pí-
sečná, Vladislava Vančury, Záhumenní, Iva-

na Olbrachta, Jilemnického, Marie Majerové, 
Okrajová, Okružní, Svornosti, Jaroslava Seifer-
ta, Dělnická, Kosmonautů, Mládežnická, Dru-
žební, Přímá, Viléma Balarina, Cihelní
Středa: Hlučín H3 - ul. U Cihelny, Ostravská, 
K Pile, U Stadionu, Zahradní, Na Včelínku, 
Školní, Hluboká, Gen. Svobody, Hrnčířská, Úz-
ká, Na Valech, Čs. Armády, Zámecká, Bochen-
kova, Pode Zdí, Opavská, Tyršova, Farní, Pet-
ra Bezruče, Jaselská, Hornická, Pavla Strádala, 
Pekařská, Jarní
Čtvrtek: Hlučín H4 - ul. Rovniny od Vodárny 
směr Ostravská, Lelkova, Slovanská, Máneso-
va, U Vodárny

Svoz BIOODPADU v hnědých 240 l nádobách (u rodinných domů)
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Oblast E od 20.3. - 13.3. a 10.10. - 13.10. 2017
Hlučín: Hrnčířská - u parčíku
 Dr. Ed. Beneše
 Na Krásné Vyhlídce - na konci ulice   
 Dlouhoveská - u klubu důchodců  

Darkovičky: 
 Kulturní dům
 K Mýtu + Vřesinská - křižovatka
 Patorie 
Kontejnery budou přistaveny vždy v první den 
svozu, budou po naplnění odvezeny, znovu při-
staveny, záverečný odvoz bude poslední den 
svozu mezi 7:00 a 12:00 h. 

ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

Oblast F od 27. 3. – 30. 3 a 17.10. - 20.10. 2017
Hlučín: Cihelní - u kotelny  
 Dukelská - parkoviště 
 28.října + Písečná- křižovatka
 Rovniny - bývalá školka
 Rovniny + Na Závodí - křižovatka
 I. Olbrachta + Vinohradská - křižovatka
 Moravská + Ke Kořeni - křižovatka
 P. Jilemnického - v zatáčce
 Dělnická - uprostřed ulice
 Mánesova- konec ulice 
Kontejnery budou přistaveny první den svozu, 
po naplnění odvezeny, znovu přistaveny, záve-
rečný odvoz bude poslední den 7:00 - 12:00 h. 

Oblast G od 3. 4. – 6. 4. a 24.10. - 27.10. 2017
Hlučín: nad cihelnou - na pravé straně
 Jasénky-pod Mušálem 
Bobrovníky:
 Malánky - odbočka na Vrablovec
 Požárnická - Hrabová
 Lesní - u hasičské zbrojnice
 Na Sídlišti- konec ulice
 Střední + Křivá - křižovatka
 U Hájenky
 U BOBRY CLUBU                
Kontejnery budou přistaveny první den svozu, 
po naplnění odvezeny, znovu přistaveny, záve-
rečný odvoz bude poslední den 7:00 - 12:00 h. 
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GE FD
Velkoobjemový odpad   Mobilní svoz velkoobjemového odpadu proběhne 2x ročně: na jaře a na podzim v oblastech D, E, F a G. 
Do kontejnerů ukládejte jen velkoobjemový  odpad, nepřeplňujte je a neukládejte do nich nebezpečný odpad, který můžete denně, 
včetně  sobot, uložit na sběrném dvoře v areálu TS Hlučín s.r.o. na Markvartovické ulici.
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Velkoobjemový odpad
Veškerý  velkoobjemový odpad (např. nábytek, koberce, umyvadla, toale-
ty apod.), nebezpečný odpad (např. motorové, převodové a mazací oleje, 
akumulátory, baterky, zářivky, zbytky barev, lepidel, znečištěné plechov-
ky, pneumatiky, nevyužívané léky) a veškerý elektroodpad (např. lednič-
ky, televizory, rádia, počítače, mobily, diskmeny, el. nářadí, hračky, ku-
chyňské spotřebiče) lze celoročně ukládat do sběrného  dvoru TS Hlučín, 
na ulici Markvartovická – tel: 595 043 591.
Elektroodpad je třeba v maximální míře odevzdávat nepoškozený (neroz-
montovávat ho a nevybírat z něho žádné součástky!), likvidace takového 
odpadu je pro město zdarma. Rovněž je třeba odevzdat nepoškozené zá-
řivky.

Otevírací doba:
Po - Pá:  8:00 - 18:00   
So:   8:00 - 12:00

Svoz velkých kusů (termíny svozu jsou uvedeny v kalendáři na opačné 
dvoustraně) je určen pouze pro občany-nepodnikající fyzické osoby! Práv-
nické osoby a podnikající fyzické osoby řeší likvidaci odpadů na své vlas-
tví náklady!
Ostatní zbytkový komunální odpad, který již nejde vytřídit, dáváme do 
popelnic a kontejnerů na směsný komunální odpad, které jsou umístě-
ny u každého rodinného domku nebo bytového domu.

Stavební odpad
Tento odpad bude likvidován na náklady toho, kdo odpad vyprodukoval. 
Kontejner na stavební odpad a jeho odvoz lze objednat u TS Hlučín s.r.o. 
Stavební odpad nepatří do kontejnerů a popelnic na směsný komunální od-
pad! Pokud bude stavební odpad nalezen v těchto nádobách, kontejnery 
a popelnice nebudou vyvezeny.

Odpad z údržby zeleně
Občané Hlučína – fyzické osoby nepodnikající mohou celoročně ukládat 
zdarma biologicky rozložitelné odpady ze zahrádek do sběrného dvoru 
TS Hlučín s.r.o., na ulici Markvartovická. Občané se musí prokázat do-
kladem totožnosti.
Prioritně je však třeba ukládat biologicky rozložitelný odpad do hnědých 
nádob určených na bioodpad. Kontejner umístěný na dvoře TS Hlučín má 
pouze doplňkovou funkci.

Příjem odpadů bude realizován:
Po a St:  8:00 - 18:00
Út, Čt a Pá: 8:00 - 16:00
So:  8:00 - 12:00

K likvidaci bude odebírán odpad kat.č. 20 02 01 Biologicky rozložitelný 
odpad. – tráva, seno, drobné ořezy ze stromů a keřů, apod.

Papír a železné i neželezné kovy 
Papír a železné i neželezné kovy lze odevzdat i ve Sběrných surovinách – 
RITSCHNY Kovošrot na ulici Ostravská (u Dřevařských závodů) – tel:.  
724 890 347

Otevírací  doba Sběrných surovin:
Po:  8:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Út - Pá:  8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
So:  8:00 - 11:00  (vždy 2. a 4. sobota v měsíci)

Povinnost uhradit poplatek mají nejen osoby trvale bydlící, ale i cizinci 
s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR delším než 90 dní a osoby, 
které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo 
rodinný dům, kde není hlášena k pobytu žádná osoba.

Poplatek je opět potřeba uhradit jednorázově a je splatný od 1. 2. 
2017 nejpozději do 30. 6. 2017. Do tohoto termínu musí být částka již 
na účtu města! Po tomto termínu již bude poplatek v souladu s vyhláškou 
a zákonem zvýšen na 1,27 násobek!

Od placení poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby, které:
a) se jednoznačně prokazatelně zdržují mimo území České republiky po 

celý kalendářní rok 2017,
b) jsou umístěny do dětského domova, školského zařízení pro výkon 

ústavní nebo jiné ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preven-
tivně výchovnou péči, a jako nezaopatřené dítě  v domově pro osoby se 
zdravotním postižením, 

c) v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, 
domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

d) jsou hospitalizovány, ve vazbě nebo výkonu trestu po dobu delší než tři 
měsíce

e) vlastní rekreační stavbu v Hlučíně v oblasti Kocibenda, Vinohrady nebo 
Kraví Důl. 
Studium, zaměstnání v ČR mimo trvalé bydliště ani trvalý pobyt na ohla-

šovně Mírové náměstí 23/24, není důvodem k úlevě ani k osvobození od 
poplatku. Důvod osvobození musí nahlásit sám poplatník.

Odpadový kalendář města Hlučína pro rok 2017 - spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Drobný elektroodpad
(červené kontejnery)
1 ks Hlučín parkoviště Bochenkova
1 ks Darkovičky za Jednotou
1 ks Bobrovníky ul. Požárnická u Jednoty

svozová oblast

a  

svozová oblast

b

Pytlový svoz odpadů

svozová oblast A - město Hlučín od ulice Opavská a Ostravská směrem na Darkovičky 

svozová oblast B - město Hlučín od ulice Opavská a Ostravská směrem na bobrovníky 

svozová oblast C - městské části Darkovičky a bobrovníky

 Změna termínu svozu odpadů vyhrazena

Poplatek za likvidaci komunálních
odpadů v roce 2017 činí 550 Kč



   [9] hlučínskénoviny mládež a spolky  

čleNOVé SPOlKu 55+ Se 
Ze SVýcH aKcí VráTili PlNi 
cHuTi POřáDaT Další 
SeTKáNí. 

Členové našeho hlučínského spol-
ku Sousedé 55+ si na exkurzi dne 
11. října vyzkoušeli chutě hořké 
i sladké, a těžko říci, která zvítězila. 

„V to úterý jsme se probudili do 
sychravého dne, ale ani nepříznivé 
počasí neodradilo členy spolku od 
plánovaného výletu. Dobrá nálada 
a chuť poznávat nové věci vládla už 
od rána a deštivé počasí nám ji ne-
mohlo pokazit. Nejprve jsme měli 
naplánovanou exkurzi do nošo-
vického pivovaru Radegast. Viděli 
jsme celý postup od výroby sladu, 
vaření a zrání piva, jeho stáčení do 
připravených umytých láhví až po 
sklady plné přepravek, které obsa-
hovaly různé druhy piv od unikát-
ních hořkých nošovických ležáků 
až po nealkoholické pivo Birell,“ 
povyprávěla členka spolku Dáša 
Nevřelová.  

Nošovický pivovar je znám mo-

ttem „život je hořký, bohudík“. 
A tuto hořkost piva Radegast měli 
účastníci exkurze možnost také 
ochutnat v degustační věži nad pi-
vovarem. 

„Po hořkém pivu nám vytrávilo, 
poobědvali jsme ve Frýdku-Míst-
ku.  A po dobrém obědě jsme měli 
všichni chuť na kávičku a něco 
sladkého. Čekala nás exkurze do 
Marlenky. Společnost Marlenka 
International vyrábí medové dorty 

a další medové dobroty podle sta-
rodávných arménských rodinných 
receptur, a to bez konzervačních 
přísad a chemických barviv. Viděli 
jsme unikátní plně automatizova-
nou výrobní linku, na které v době 
naší exkurze vyráběli medové snac-
ky a na protější straně slavné medo-
vé kuličky. V návštěvnickém centru 
nás po prohlídce provozu čekala 
medově sladká ochutnávka jednot-
livých výrobků a káva – jak jinak 

Svatomartinský průvod uspořáda-
lo v pátek 11. listopadu v Hlučíně 
Montessori centrum Hlučín ve spo-
lupráci se Základní školou dr. M. 
Tyrše a Charitou Hlučín. Zúčastnila 
se ho stovka lidí.

„Bylo to moc příjemné setká-
ní, které budeme určitě opakovat 
i v příštím roce,“ uvedla za pořada-
tele Monika Vokřínková.

Svatomartinská slavnost určená 
pro rodiny s dětmi sestávala z bo-
hatého zábavného programu s dět-
ským komiksem o životě svatého 
Martina, o pranostikách a tradicích 
s ním spojených. 

Součástí byly dvě tvořivé dílničky. 
K nejatraktivnější části akce patřil 
průvod světel zakončený na náměs-
tí.                                                (red)

Hořké nebo sladké? Obě chutě byly skvělé

Součástí výletu byla i návštěva firmy Marlenka.                         Foto: archiv spolku

Montessori vítalo Martina

Veselý průvod prošel městem.                        
  Foto: archiv Montessori centra Hlučín

než také Marlenka. Která z chutí 
zvítězila - hořká nebo sladká  - jsme 
se nedohodli, ale všichni jsme se 
shodli, že plná automatizace obou 
provozů a hlavně jejich čistota nás 
všechny uchvátila,“ pokračovala 
Dáša Nevřelová. 

Sousedé 55+ zvou na své příští za-
jímavé akce i další zájemce. Ukon-
čení přednáškového cyklu Evrop-
ské královské rody spojí ve čtvrtek 
8. prosince s křtem knihy Kamila 
Rodana s názvem Ženy s korunou. 

„Autor v ní na více než 240 stra-
nách představuje populárně nauč-
nou formou příběhy žen, které se 
v 19. a 20. století přiblížily nebo 
dosedly na evropské trůny. Čtenáři 
prostřednictvím nevšedních osudů 
aristokratek z nejvyšší společnosti 
dává možnost nahlédnout do zá-
kulisí evropských panovnických 
domů a seznámit se s jejich historií 
a tradicemi,“ přiblížila za pořada-
tele Růžena Dvořáčková. Povídání 
se odehraje v neobvyklých kulisách 
výstavy obrázků a obrazů amatér-
ských Sousedek 55+.               (red) 

Soubor Sluníčko bude
o adventu v plné práci

Pro náš pěvecký sbor Sluníčko ze 
Základní školy Rovniny právě za-
číná časově nejvytíženější období. 
V době, kdy čte zvědavý čtenář toto 
číslo Hlučínských novin, už máme 
za sebou soustředění. Pro tentokrát 
jsme nevyjeli do Bolatic, které si 
necháváme na jarní přípravu, ale 
přespali jsme ve škole.

Také jsme se tradičně podíleli na 
programu rozsvěcování hlučínské-
ho vánočního stromu. Letos dokon-
ce hned ve dvou blocích. Ani ne 
týden na to získá šanci osm šťast-
ných, kteří se dostanou do zákulisí 
Megakoncertu Rádia Čas. Teoretic-
ky budou mít možnost naživo vidět 
Helenu Vondráčkovou, Petru Janů, 
Vašo Patejdla, Voxela a snad i Karla 

Gotta! Všemu bude předcházet zvu-
ková zkouška přímo v rádiu, jako 
bonus tedy poznáme i něco z chodu 
rádia zevnitř. Držte palce!

Ve třetí adventní neděli se někteří 
vybraní z nás předvedou v herec-
kých rolích. Při rozsvěcování třetí 
adventní svíce zahrajeme uprave-
nou verzi vánoční hry ve valašském 
nářečí Půjdem spolu do Betléma. 

A konečně 21. prosince se Sluníč-
ka předvedou na prknech Kulturní-
ho domu Akord v Ostravě – Zábře-
hu. Návštěvníky potěší zpívanou 
hru - jak jinak než s vánoční téma-
tikou  - Jak to bylo v Betlému. Na 
všechny akce srdečně zveme!

Veronika Kadlecová
učitelka 

Soustředění Sluníčka se tentokráte konalo ve škole.                    Foto: archiv sboru
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JaK už TO býVá ZVyKeM, 
V ZáVěru rOKu VšicHNi 
bilaNcuJeMe. Ne PrOTO, že 
bycHOM už Nic NecHTěli 
DělaT, ale PrOTO, abycHOM 
Si PřiPOMeNuli, cO Se Za 
rOK STiHlO uDělaT.

Letošní rok jsme si ve spolku za-
hrádkářů Iris Hlučín vcelku užili, 
a to nejen proto, že počasí bylo lep-
ší než vloni. Po letech se opět vrá-
tila do Hlučína naše výstavní čin-
nost. A podmínky, které nám pro ni 
pomáhali vytvořit správci objektů, 
v nichž se výstavy konaly, i vedení 
města, byly velmi dobré. 

Naší první letošní prezentací by-
la Výstava narcisů a jarních cibu-
lovin, která se konala v prostorách 
zámku v Hlučíně. Před rokem jsme 
tamtéž pořádali výstavu kosatců 
a pivoněk, takže jsme mohli letos 
navázat na loňskou spolupráci s ve-
dením muzea. Výstava se uskuteč-
nila 16. a 17. dubna. Kvůli teplému 
jaru jsme ji museli o týden urych-
lit oproti původnímu plánu, což je 
vždy problém, protože informace 

Iris se s výstavami vrátil do Hlučína

o termínu se musí zveřejnit s před-
stihem, takže jeho změně se pak ne 
všichni dovědí. Kdo ale výstavu na-
vštívil, byl zaskočen rozmanitostí 
a počtem odrůd narcisů a určitě od-
cházel spokojen.

Další byla Výstava Kosatců a pi-
voněk, která se konala 4. a 5. června 
v Kulturním domě Hlučín, za výraz-
né podpory vedení města i kultur-
ního centra. Spojení kosatců a pi-
voněk, dává větší jistotu, že nás 
rozmary počasí tolik nepostihnou. 
Přestože se pivoňky na našich za-
hradách pěstují po staletí, byla pre-

zentace jejich současného sortimen-
tu pro většinu návštěvníků velkým 
překvapením. Výstavu doprováze-
la soutěž dětí v kreslení vybraných 
květin dotovaná cenami pro tři nej-
lepší z každé věkové kategorie. 

Poslední byla výstava Japonské 
rostliny u nás, která se konala v ze-
mědělské škole v Opavě od 24. do 
26. června. Málokdo si uvědomu-
je, kolik rostlin původem z Japon-
ska se na našich zahradách pěstuje, 
proto jsme na tuto skutečnost chtě-
li upozornit. Všechny naše výstavy 
pořádáme ve spolupráci s polský-

mi přáteli. Podobně jak oni pomá-
hají našim výstavám, tak my po-
máháme těm jejich. Vždyť tradice 
jejich výstav se datuje od první vý-
stavy lilií v Rybniku, která se kona-
la ve spolupráci s námi v roce 1991. 
Od té doby přibyly výstavy dalších 
květin a v dalších městech. Výstavy 
v Rybniku jsou však stále těžištěm 
naší spolupráce s Poláky.

Často se po republice konají výsta-
vy narcisů, lilií nebo mečíků, kte-
rých se někteří naší členové i letos 
zúčastnili. Ale výstavy kosatců se 
konají zřídka. Kosatce se v minu-
losti vystavovaly v Hlučíně, popr-
vé v roce 1985, dále pak v Brně ne-
bo v Lidicích. Pivoňky se prezentují 
v několika botanických zahradách, 
ale pěstitelské výstavy pivoněk se 
u nás nekonají. Před časem je vysta-
vovali přátelé z Polska v Golkowi-
cích. Ve spojení výstavy kosatců 
s pivoňkami vidíme možnost založit 
tradici takových výstav, které přilá-
kají do Hlučína návštěvníky z růz-
ných míst republiky, podobně jak 
tomu bylo i letos.       Zdeněk Seidl

Svaz zahrádkářů Iris Hlučín

Zatím to sice nevypadá, že by 
město mohl v nejbližší době za-
sypat sníh, ale městská firma TS 
Hlučín, která má na starosti zimní 
údržbu komunikací, je na takovou 
situaci připravena.  

„Už od listopadu máme zajištěnu 
celodenní pohotovost, která bude 
platit po celé zimní období až do 
konce března příštího roku. K dis-
pozici bude dvanáct řidičů jednot-
livých mechanismů, dále pak i pra-
covníci, kteří zajišťují ruční úklid 
sněhu a posyp komunikací. Jsou 
mezi nimi i lidé zaměstnaní na ve-
řejně prospěšné práce,“ informoval 
ředitel hlučínských technických 
služeb Roman Šťastný. 

Pro případ sněhové kalamity 
má firma domluvenou výpomoc 
soukromých firem, které vlastní 
potřebné mechanismy pro zimní 
údržbu. Zimní údržbu zajišťují TS 
Hlučín i pro další organizace na 
území města, například pro Českou 
poštu, místí stavebniny a podobně.

 Dispečerská služba, na kterou se 
mohou občané kvůli údržbě obra-
cet, funguje nepřetržitě 24 hodin 
denně včetně dnů pracovního klidu.

Údržbu komunikací, které patří 
Moravskoslezskému kraje, tedy 
zejména hlavní průtahy městem 
a jeho místními částmi Bobrovníky 
a Darkovičky má na starosti Sprá-
va silnic Moravskoslezského kraje. 
Protože uklízení silnic a chodníků 
při sněžení není možné zajistit na-
jednou v celém městě, řídí se zimní 
údržba místních komunikací v Hlu-
číně, Bobrovníkách a Darkovičkách 
každý rok operačním plánem, který 
už na podzim schvaluje rada města. 

Pro potřeby zimní údržby má spo-
lečnost připraveno více jak 100 tun 
drceného kamene a 200 tun strusky, 
které se používají jako pevný ne-
rozložitelný posypový materiál. Pro 
případy kalamity je navíc ve skladu 
30 tun posypové soli, která se však 
za standardních zimních podmínek 
na území města nepoužívá. V Hlu-
číně se stále dodržuje environmen-
tální politika, takže se k posypu 
zledovatělých silnic přednostně vy-
užívají materiály, které nezhoršují 
místní ekologickou situaci. 

Zásoba posypových materiálů 
odpovídá spotřebě v minulých le-
tech, ovšem v případě vyšší potřeby 

může firma další posypový materiál 
operativně doplnit. Město Hlučín 
disponuje finanční rezervou na zim-
ní údržbu ve výši 2 miliony korun. 
Prostředky se uvolňují vždy až na 
základě konkrétní povětrnostní si-
tuace. 

Na odklízení sněhu mají hlučín-
ské technické služby čtyři trakto-
ry Zetor s radlicemi a sypači, dva 
obdobně vybavené malotraktory, 
jeden speciální sypač s radlicí a dva 
posypové vozy. Vozový park dopl-
ňuje jedno rypadlo s nakladačem, 
dva nakladače UNC. Dále pak jsou 
k dispozici dva ručně vedené, mo-
torové shrnovače sněhu. Aktuálně 
firma kupuje ještě novou sypací ná-
stavbu.  

Aby ale mohli pracovníci tech-
nických služeb v případě potřeby 
odklízet sníh, musí jim k tomu ři-
diči vytvořit podmínky. „Všechny 
řidiče motorových vozidel žádáme, 
aby v zimním období neodstavo-
vali svá vozidla na komunikacích, 
protože tím značně ztěžují a často 
i znemožňují řádné provádění zimní 
údržby,“ řekl ředitel Šťastný. 

Technické služby v Hlučíně spra-

Může začít sněžit, o komunikace se postaráme,
hlásí pro tento rok městská firma TS Hlučín

Kontaktní
telefonní čísla:
v pracovní dny vždy od 6 hodin, 
v pondělí a ve středu do 16 ho-
din, v úterý a ve čtvrtek do 14 
hodin a v pátek do 12.30 (po-
lední přestávky jsou denně od 
12.00 do 12.30, v pátek od 11.00 
do 11.30) 
595 043 591 - dvůr TS Hlučín 
595 041 445 – 6 - ředitelství TS 
Hlučín 
mimo pracovní dobu a ve dnech 
pracovního klidu
603 715 279 - dispečink

vují 51 438 metrů místních komu-
nikací, 51 934 metrů chodníků a 23 
389 čtverečních metrů ostatních 
ploch včetně schodišť. Morav-
skoslezský kraj se v Hlučíně stará 
o údržbu silnice I/56 v ulici Ostrav-
ská, dále o komunikace v ulicích 
Markvartovická, Celní, SÚS – Pí-
sečná, Osvoboditelů v Malánkách, 
ulici ČSA, a v Darkovičkách o ulice 
Jandova a Vřesinská.

Ivana Gračková 

Prostory zámku jsou oblíbeným výstavním prostorem.           Foto: Zdeněk Seidl
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Třetí oficiální sezonu mají  
v plném proudu hlučínští florbalisté 
a opět si dělají ambice na postup do 
vyšší ligy, jako se jim to podařilo 
v předchozích ročnících. 

„Už na konci sezony 2014/2015, 
kdy jsme byli poprvé oficiálními 
členy České florbalové unie, jsme 
slavili postup do vyšší ligy. V naší 
druhé sezoně 2015/2016 jsme opět 
postoupili. Dva postupy za dvě ofi-
ciální sezony považujeme za velký 
úspěch. V naší aktuální třetí sezó-
ně jsme na prvním místě v tabulce 
a snad budeme opět bojovat o po-
stup o ligu výše,“ prozradil před-
seda Florbalového clubu Hlučín 
Tomáš Plaček, který florbalový tým 
v Hlučíně v roce 2012 založil. 

V současnosti má klub 125 aktiv-
ních členů ve dvou letos registro-

vaných týmech, a to FBC Hlučín 
a FBC Hlučín B s juniory. Dále 
v klubu trénují junioři, dorostenci, 
starší žáci a elévové.

„V následující sezóně plánujeme 
další rozšíření družstev,“ informo-
val předseda. Klub totiž stále nabírá 
nové adepty ve všech věkových ka-
tegoriích. Tréninky probíhají v tělo-
cvičně ZŠ Rovniny a také v hlučín-
ské sportovní hale. 

„Dále máme tréninkové jednot-
ky v Ostravě a v Bolaticích, kde 
pořádáme domácí zápasy, protože 
v Hlučíně zatím není vhodná ví-
ceúčelová sportovní hala, která by 
splňovala podmínky pro oficiální 
florbalové zápasy. Proto jsme moc 
rádi, že vedení města začíná připra-
vovat stavbu takového sportoviště,“ 
doplnil Tomáš Plaček.              (iga)

SVOu NOVOu uMělOu 
TráVu Fc HlučíN 
SlaVNOSTNě OTeVře 
3. PrOSiNce OD 14 HODiN 
FOTbalOVýM ZáPaSeM 
OSObNOSTí.  

„Proti sobě se postaví bývalí dru-
holigoví hráči a tým Václava Svěr-
koše. Srdečně zveme všechny pří-
znivce fotbalu,“ řekl činovník FC 
Hlučín Roman Holiš. Sportovci FC 
Hlučín mohou být s končícím fot-
balovým rokem spokojeni. 

„Určitě jsme udělali a možná ješ-
tě uděláme spoustu chyb, ale vše 
nasvědčuje tomu, že jdeme správ-
nou cestou.  Za našimi aktuálními 
výsledky je obrovské úsilí spousty 
lidí,“ konstatoval Roman Holiš. 

Všechny přípravky, se kterými 

pracuje vynikající trenér Oldřich 
Malý, mají dostatek hráčů. To 
umožňuje soustředit se na kvalitu. 
Za letošní rok absolvovali chlapci 
z přípravek 49 turnajů a přes 270 
zápasů. 

S hráči ze žákovských kategorií 
U12 a U13 jsou trenéři spokojení. 
Tým U14 se během dvou let vyšpl-
hal do top ligy, kde se utkává s těmi 
nejlepšími z celé Moravy. Družstvo 
U15 se potýká s odchodem dvou 
opor do Baníku, takže kádr se musí 
znova nastartovat. Zájemců o fotbal 
v žákovských kategoriích je hodně. 
Aby si všichni kluci zahráli, vytvo-
řil klub pro méně vytížené hráče 
ještě další mládežnické družstvo. 

Velký kus práce udělalo družstvo 
U16, ovšem za očekáváním skonči-
ly týmy U17 a U19. „Naše družstvo 

U19 sice hraje nejvyšší dorostenec-
kou soutěž s nejlepšími týmy v re-
publice, což je obrovský úspěch. 
Přesto si myslím, že kluci mají na 
víc. Bohužel počet obdržených bra-
nek zastínil senzační postup přes 
Slovan Liberec. Největší chybu vi-
dím v přístupu našich hráčů,“ kon-
statoval Roman Holiš. 

O kvalitě práce v FC Hlučín vy-
povídá i to, že se A tým již třetím 
rokem pohybuje v horní polovině 
tabulky Moravskoslezské fotbalové 
ligy a aktuálně ztrácí 3 body na prv-
ní příčku. „Naše filosofie zůstává 
stejná. Stále chceme zlepšovat pod-
mínky nejen pro mládež, zdokona-
lovat technické zázemí, materiální 
vybavení i ekonomickou stabilitu 
klubu. Chceme, aby dobré podmín-
ky přilákaly nové hráče a také je 

pak v týmu udržely. Věříme, že i ti 
nejlepší uspokojí v týmu své ambi-
ce, vytvoří si pevnou vazbu ke své-
mu klubu, budou ho svými výkony 
a nasazením podporovat a stanou 
se vzorem pro fotbalový potěr,“  
doplnil Roman Holiš. 

Fotbalisté se ještě letos sejdou ne-
jen na umělé trávě, ale také na ledě. 
V sobotu 10. prosince od 19 hodin 
vyrazí na stadion v Bohumíně na 
akci Bruslí celý FC Hlučín. Zdarma 
budou míst vstup na led nejen hrá-
či, ale také jejich rodiče a dokonce 
i prarodiče a další rodinní přísluš-
níci. Sportovci budou o adventu 
holdovat i kultuře. V neděli 18. pro-
since zazpívají společně se žáky 
Základní školy dr. M. Tyrše na hlu-
čínském náměstí vánoční koledy.                              

 Ivana Gračková

Také naši fotbalisté budou zpívat koledy 

Florbalisté si brousí zuby
na další postup do vyšší ligy 

Zhruba 65 procent členů Florbalového clubu Hlučín je mladších devatenácti 
let.            Foto: Tomáš Teska

Novoroční turnaj ve volejbale se 
bude konat v sobotu 7. ledna od 
8.30 v hlučínské sportovní hale. 

Tradiční setkání volejbalistů je 
příležitostí nejen předvést sportovní 
výkony, ale také se dobře pobavit. 
Účastní se ho všichni volejbalisté, 

kteří pak podle losu vytvoří zhruba 
deset smíšených týmů.

„Hrát umí všichni, ale vyhrávají ti, 
co se umí rychle domluvit. Jsou to 
hodně veselá utkání,“ prozradil za 
hlučínský volejbalový oddíl Franti-
šek Košař.                                     (iga)

Volejbalisté nastartují turnajem
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KAM V HLUČÍNĚ V PROSINCIn

Vánoce pod Vinnou horou

Příroda tiše spí, všude vládne zima,
doba adventní nám právě začíná.
Po roce přichází k nám vánoční svátky,
kdy lidé kupují svým nejbližším dárky.

I v našem domově slavíme vánoce.
Kapři zavoní po celé kuchyni,
bohatá nadílka, na chodbách stromečky,
senioři balí vnoučatům dárečky.

Rodina přináší cukroví i dárky,
přichází svým blízkým popřát krásné svátky.
Vánoční návštěvy jsou velkou pomocí,
senioři zapomenou i na své nemoci.

A když se v domově za okny zešeří,
usedáme všichni ke štědré večeři.
Jídelnou zaznívá tichá a svatá noc,
nejkrásnější chvíle každoročních vánoc.

Domov pokryla tma, jenom hvězdy září,
senioři již spí s úsměvem na tváři.
Vánoce v domově jsou krásné a klidné,
pohoda sváteční a sestřičky vlídné.

Valerie Cymorková, Domov pod Vinnou horou 

Na mikulášskou nadílku zve 
všechny děti a jejich rodiče Dům 
dětí a mládeže v Hlučíně. Akce 
se uskuteční v neděli 4. prosince 
v sále domu dětí. 

„Rodiče, kteří chtějí obdarovat 
své děti prostřednictvím Mikuláše, 
jenž dorazí do domu dětí, done-
sou balíčky označené čitelně jmé-
nem dítěte nejpozději ve čtvrtek  
1. prosince,“ upozornila pedagožka 
z domu dětí Edita Studená.

  Rodiče, kteří ještě netuší, co by 
jejich děti potěšilo pod stromeč-
kem, budou mít u mikulášské na-
dílky jedinečnou příležitost zjistit 
i nejutajenější tužby svých ratoles-
tí. Pro děti bude jako už tradičně 
připraven velmi oblíbený Telefon 
Ježíškovi. 

Do kouzelného sluchátka děti šep-
tají svá tajná vánoční přání. Sou-
časně s Mikulášskou nadílkou bude 
v prostorách domu dětí probíhat 
prodejní výstava vánočních výrob-
ků z patchworku. 

Mikuláš přijede i do Kulturního 
domu Hlučín. Návštěvu plánuje 
spolu s dětským bavičem Micha-
lem Nesvatbou na 6. prosince. 
A potěší děti z hlučínských mateř-
ských a základních škol.        (red) 

Mikuláš v domečku
2.12. 18:00 Závěrečná kolona tanečního kurzu pro mládež Kulturní dům
2.12. 18:00 Gaudi musicae, Sen o Malém princi, divadlo Červený kostel
2. – 3.12. Výtvarný občasník DDM Hlučín 
3.12. 10:00 Volejbal KP ženy: TJ Hlučín - TJ Vratimov Sportovní hala
4.12. 15:00 Advent v Hlučíně Mírové náměstí
4.12. 16:00 Mikulášovo nadělení DDM Hlučín 
9.12. 16:45 Šachový turnaj pro děti i dospělé DDM Hlučín
10.12. 10:00 Volejbal 2. liga muži: TJ Hlučín - TJ Střelice Sportovní hala
10.12. 16:00 Grow up fest KD Hlučín
11.12. 9:00 Volejbal KP juniorky: TJ Hlučín - Sokol Poruba Sportovní hala
11.12. 11:00 Volejbal KP ženy: TJ Hlučín - TŽ Třinec Sportovní hala
11.12. 15:00 Advent v Hlučíně Mírové náměstí
11.12. 14:00 Adventní koncert - Hlučínský smíšený sbor Červený kostel
14. – 15.12. 15:00 Hravé Vánoce, vánoční hrátky pro děti z kroužků DDM Hlučín 
18.12. 15:00 Advent v Hlučíně Mírové náměstí
31.12. 18:00 Silvestr 2016 Mírové náměstí
Připravuje se na leden 2017
7.1. 8:30 Novoroční volejbalový MIX turnaj Sportovní hala 
8.1. 15:00 Báječný karneval s Hopsalínem Kulturní dům
13.1 20:00 Ples ZŠ Rovniny Kulturní dům
14.1. 20:00 Ples Gymnázia J. Kainara Kulturní dům
21.1. 20:00 Ples ZŠ Hornická Kulturní dům
28.1. 20:00 Ples města Hlučín Kulturní dům

Na maškarní ples s klaunem Hopsalínem zve všechny děti Kulturní dům Hlu-
čín. Veselý rej v maskách se uskuteční v neděli 8. ledna 2017 od 15 hodin. 
Vstupné je 60 korun pro dospělého, 40 korun pro děti. Celá rodina zaplatí rodin-
né vstupné 150 korun.                                                                                  (red)

Klaun Hopsalín zve děti na maškarní rej
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hlučínskénoviny

Zastupitelé budou jednat 
i o regeneraci sídliště OKD.  
Veřejné zasedání proběhne 
v Kulturním domě 15. prosince od 
16 hodin.             Čtěte na straně  2

Slavnostní bohoslužby se budou 
konat o vánočních svátcích. Slou-
žit se bude i mše jako poděkování 
za hladký průběh oslav výročí 
města.                  Čtěte na straně 3

Také letos bude Hlučín slavit 
Silvestra na náměstí s bohatým 
programem. Nový rok přivítá 
ohňostrojem Tarra pyrotechnik  
na jezeře.            Čtěte na straně 3

HlučíNšTí Se buDOu 
SeTKáVaT KažDOu 
aDVeNTNí NeDěli Na 
MírOVéM NáMěSTí.  

Tisíce lidí se na první adventní 
neděli 27. listopadu sešly pod vá-
nočním stromem na hlučínském ná-
městí. Jedle bělokorá, kterou městu 
věnoval Lubomír Barabáš z Bob-
rovníků, shlíží na nedělní adventní 
trhy se svařákem, punčem, vánoč-
ními perníky a dalším tradičním 
sortimentem z výšky 17 metrů. 

Už první adventní setkání bylo do-
jemné. Vánoční dárek od obyvatel 
Hlučína, kteří přispěli do sbírky, 
během něj dostal tříletý Franti-
šek Štěpaník, který trpí tělesným 
postižením způsobeným dětskou 
mozkovou obrnou. Odnesl si speci-
álního terapeutického slona, se kte-
rým bude trénovat motoriku.   

Také o dalších, už prosincových 
adventních nedělích se budou Hlu-
čínští scházet v centru města, kde se 
bude odehrávat bohatý program. 

„Samozřejmě se bude hlavně hrát 
a zpívat, vystupovat budou místní 
soubory i hosté z Polska. Děti se 
mohou každou neděli těšit na tvůrčí 
dílny, které pro ně budou nachystá-
ny v obřadní síni radnice,“ prozra-
dila Veronika Antončíková, vedoucí 
Kulturního domu Hlučín, který je 
spolupořadatelem adventního pro-
gramu. 

V neděli 4. prosince na Mírovém 
náměstí zahraje instrumentální trio 
z polské Ratiboře pod vedením har-
fenistky Luizy Harazim Grzelky. 
Zpívat budou také hosté z partner-
ského města Namyslow, dvanác-
tičlenný dětský soubor Gamma 
a dívčí pěvecký soubor Sun flowers. 
Kaplan Jan Gajdušek z římskokato-

lické farnosti pronese sváteční slo-
vo v 17 hodin. Poté bude místosta-
rostka Hlučína Blanka Kotrlová 
rozsvěcovat druhou adventní svíci. 

O týden později 11. prosince pod 
vánočním stromem vystoupí De-
chový kvintet, vánoční melodie 
zahrají trubači. Soubor Sluníčko ze 
Základní školy Rovniny připravuje 
na třetí adventní neděli Vánoční hru 
se zpěvy. V 17 hodin zazní sváteční 
slovo Lubomíra Bednárika, pastora 
Apoštolské církve v Hlučíně. 

Třetí svíci na obřím hlučínském 
adventním věnci zažehne starosta 
Hlučína Pavel Paschek. Setkání na 
náměstí bude o třetí adventní nedě-
li předcházet ve 14 hodin hudební 
Adventní rozjímání s Hlučínským 
pěveckým sborem a pěveckým sbo-
rem hlučínského gymnázia, které 
se bude konat v Červeném kostele. 
V 15 hodin bude v kostele sv. Jana 

Křtitele koncert scholy z farnosti 
Hlučín a sboru Canticum Novum.  

Koledy v podání dechovky Hlučí-
ňanka, pěveckých sborů hlučínské-
ho gymnázia a základní umělecké 
školy a Hlučínského pěveckého 
sboru vedeného Barborou Bortlo-
vou zazní o čtvrté adventní neděli 
18. prosince. Svátečního slova se 
ujme farář hlučínské římskokatolic-
ké farnosti Martin Šmíd. Poslední 
svíci bude rozsvěcovat hlučínský 
nestor a patriot Josef Hlubek, hlav-
ní iniciátor každoroční stavby ad-
ventního věnce. 

„Moc děkuji všem, kteří se tento-
kráte opět podíleli na mimořádně 
krásné a vkusné vánoční výzdobě 
našeho náměstí,“ řekla místosta-
rostka Hlučína Blanka Kotrlová. 
Letošní adventní program podpo-
řila finančním darem také Skupina 
ČEZ.                                          (iga) 

Se stavbou obřího adventního věnce, který už tradičně zdobí o vánočních svátcích hlučínské náměstí, letos Josefovi Hlubkovi po-
máhali i další nadšení obyvatelé města a také Kulturní centrum Hlučín. Výrobou ozdob z přírodních materiálů se zapojily například 
Marie Drobíková nebo Jana Kameníčková, která udělala nádherné pasáčky a ovečky, a také žáci škol rovniny, Tyršova a Hornická 
a studenti gymnázií J. Kajnara z Hlučína a P. Tigrida z Ostravy - Poruby.                                                                                  Foto: ivana Gračková                

Během adventu se bude hrát a zpívat
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MÍSTO KYTIČKYn
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PADESÁT LET V ŽIVOTĚ JEDINCE I MĚSTA (1. DÍL – 70. LÉTA)n
Přivítali jsme:
Patrik Klapec *2016
Eliška Koppová *2016
Karolína Macháčková *2016
Emma Šafarčíková *2016
Viktorie Bartošová *2016
Emílie Chlubová *2016
Ema Bilíková *2016
 
Jubilanti:
Alžběta Matýsková *1928
Marie Lonská *1930
Marie Smolková *1931
Adéla Jasvecová *1933
Tomislav Pfeffer *1934
Anna Vondrů *1934
Gerhard Machala *1934
Eva Zapletalová *1935
Anna Podstufková *1936

UPOZORNĚNÍn

PODĚKOVÁNÍn
Chtěli bychom touto formou po-

děkovat mobilnímu hospici Ond-
rášek, Charitě Hlučín a především 
MUDr. Danielu Kubinovi a jeho 
zdravotní sestře Marii Benkové za 
lidskou a laskavou péči v posled-
ních dnech života paní Jany Řehán-
kové z Kozmic. Rovněž děkujeme  
pohřební službě Breuer za profesi-
onální přístup. Manžel  Petr a dcery 
Radka a Dita s rodinami.

Děkujeme všem příbuzným a zná-
mým za projevy soustrasti, květi-
nové dary a doprovod na poslední 
cestě pana Vilibalda Kotzura z Dar-
koviček, panu faráři Mgr. Martinu 
Šmídovi za jeho povzbudivá slova 
a pohřební službě Breuer za profe-
sionální, lidský přístup. Za zarmou-
cenou rodinu manželka a synové 
s rodinami 

V měsíci září jsme se sešli, my, 
studenti bývalé SVVŠ,  3. B třídy 
z období let 1962 až 1965, aby-
chom oslavili padesát let od matu-
rity. Zestárli jsme, opustili své pů-
vodní profese, vychovali děti, stali 
se rodiči, ale mnozí z nás i praro-
diči. Někteří z nás žijí v cizině, jiní 
v různých koutech naší republiky 
a několik nás zůstalo natrvalo doma 
v Hlučíně. Jsem jedna z nich. Při 
příležitosti výročí 760 let od vzni-
ku města jsem si položila otázku: 
„A co se vlastně za těch uplynulých 
padesát let změnilo v životě našeho 
města a jak se proměnilo?“

Změnilo se zásadně. Rozrostlo se 
nejen do šíře, ale i do krásy. Změny, 
kterých je opravdu nepočítaně, se 
pokusím čtenářům přiblížit.

Čtvrtého září 1965 uvítala nová 
Základní škola OKD na Hornické 
ulici své první žáky. Další velká 
změna ve městě nastala v listopa-
du 1966. Do provozu bylo uvedeno 
nové autobusové nádraží. Bohu-
žel při budování obchvatu města 
a stavbě křižovatky musely být 
zbourány domy s renesanční fasá-
dou. Na Rovninách vznikla auto-
busová smyčka a byla prodloužena 
trasa autobusů číslo 34 z Ostravy 
přes Bobrovníky až do Hlučína. 
V sedmdesátých letech skončil pro-

voz Základní školy Gottwaldova, 
která se z budovy školy gymnázia 
odstěhovala do nové školy na Rov-
ninách. Na tu dobu vzpomíná tak-
to Dobromír Sís: „Rovninská  ZŠ 
měla být původně otevřena 1. září 
1971. Protože Pozemní stavby Žili-
na nedokončily stavbu v daném ter-
mínu, došlo k prodloužení o jeden 
rok. Během listopadu a prosince 
roku 1972 byly organizovány bri-
gády vyučujících, žáků, rodičů na 
úklidové práce a následné přestě-
hování, k němuž došlo 3. prosince 
1972.  Ani v prodlouženém termí-
nu se nepodařilo dokončit školní 
hřiště, tělocvičnu, školní pozemek 
a terénní úpravy okolí školy. Slav-
nostní zahájení provozu školy se 
uskutečnilo 2.  ledna 1973.“ 

Vedle SVVŠ vzniklo čtyřleté gym-
názium. Byly postaveny mateřské 
školy v Bobrovníkách, Darkovič-
kách, na Rovninách i OKD. Byla 
provedena rekonstrukce Domu pio-
nýrů a mládeže a to takovým způ-
sobem, že dům z roku 1865 zcela 
ztratil svoji původní podobu. V akci 
Z byla postavena v areálu TJ Hlučín 
nová tělocvična. Rozšířeny byly te-
nisové kurty a dokončeno dopravní 
hřiště. Generální opravy se dočkalo 
kino a v Darkovičkách se vystavěl 
nový kulturní dům. Postavena byla 

poliklinika, později i přístavba lé-
kárny.Z bývalého Okresního sta-
vebního podniku Hlučín se staly 
jesle. Vyrostly další domy v ulici 
Vítězného února, dnes J. Seiferta, 
a vedle „hokejky“ na Rovninách 
malé panelové domy. Postaven byl 
panelový dům za kulturním do-
mem. Na náměstí byl zkolaudován 
bytový dům, dnešní drogerie Pas-
chek s byty. Postaven byl v proluce 
mezi Kosmosem a bývalou poštou, 
na místě vybouraných historických 
domů. Z fungujících podniků vzpo-
meňme Státní statek Hlučín, Brano 
– pobočka Hradce nad Moravicí, 
Štěrkovny a pískovny Olomouc – 
provozovna Hlučín. Začaly práce 
na přeložení koryta řeky Opavy, 
která musela ustoupit jezeru. Do-
šlo k omezení těžby štěrku a zača-
ly přípravy k využití štěrkovny pro 
koupání.

V roce 1973 se k Hlučínu připo-
jily Kozmice, v roce 1975 Vřesina 
a Bobrovníky, do té doby patří-
cí pod Ostravu, byly propojeny 
s Malánkami. V roce 1976 se sou-
částí Hlučína staly Dobroslavice, 
v roce1979 Darkovice, Děhylov 
a Hať. Počet obyvatel stoupl na  
11 500.             (Pokračování příště)

Anna Heczková
pamětnice 

Od letošního léta pejsků v hlu-
čínském útulku neubylo. Ba prá-
vě naopak. 

K hodným klukům Rikimu, Ti-
movi, Brokovi a k svéhlavému 
ale krásně stavěnému Tomovi 
přibyl v září ještě sedmiletý kří-
ženec Čertík. Hodný vděčný pes 
se hodí k rodinnému domku. 
Přestože kotce jsou už vystlané 
čerstvou slámou, tak v podzim-
ních plískanicích se pejsci ve 
venkovních kotcích necítí dob-
ře. Chybí jim lidská společnost 
a pohlazení. Čas předvánoční je 
tou nejlepší dobou udělat dobrý 
skutek a dát některému z pejsků 
nový domov.                                (iga) 

Domov hledá i Čertík 

 

Sedmiletý čertík.                                                                              Foto: eva Dedková

 Oznámení Poště Partnere v Bob-
rovníkách 29. a 30. prosince z 
provozních důvodů uzavřena. V 
té době bude možné využít hlavní 
poštu v Hlučíně.








