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hlučínskénoviny

Semafory na nejproblematičtější 
křižovatce ve městě, přijdou 
hlučínský rozpočet na méně, než 
se čekalo. Část zaplatí dotace. 

Čtěte na straně 3

Vodní kombajn pro Hlučínské 
jezero se už začne vyrábět. V létě 
bude likvidovat stolístek klasnatý. 
 

Čtěte na straně 5

Tříkrálová sbírka letos překonala 
rekord z roku 2015. Vybralo se 
1,96 milionu korun.

Čtěte na straně 7

Z měsíce na měsíc se na radnici 
v Hlučíně  odehrály  velké  změny. 
Do důchodu odešla v závěru pro-
since  dlouholetá  vedoucí  odboru 
školství Alena Münstrová, násled-
ně  k  1.  lednu  vznikl  nový  odbor 
rozvoje  a  do  jeho  vedení  přišla 
čerstvá posila týmu, osmatřicetile-
tá Barbora Cáblová. 
Ptali  jsme  se  jí,  co  všechno  by 
tahle rošáda mohla přinést radnici 
i městu. 

Jak vznikl nový odbor rozvoje, 
který vedete? 
Vznikl  jako  logické  spojení  ak-
tivit  orientovaných  směrem k  ve-
řejnosti  a  samozřejmě  k  rozvoji 
města, jak ostatně napovídá název 
odboru. Nejde  o  žádné  další  roz-
šiřování  úřadu,  ba  právě  naopak. 
Pod jednu hlavičku se spojují úsek 

regionálního  rozvoje a úsek  škol-
ství, kultury a sportu. 

Co bude jeho úkolem? 
Pracovníci  odboru  budou  nadá-
le  zajišťovat  to  co  dříve,  ale  náš 
postup v těchto oblastech budeme 
nyní  více  koordinovat,  naše  čin-
nosti budou více provázané. To byl 
hlavní  smysl  organizační  změny. 
Staráme se nadále o všechny ško-
ly,  školky a další příspěvkové or-
ganizace města,  i o  sport, kulturu 
a společenské dění ve městě, a také 
o  naše  seniory.  Zajišťujeme  naše 
dobré  kontakty  s  partnerskými 
městy v zahraničí. Pečujeme o ob-
čanské záležitosti,  tedy pořádáme 
vítání občánků, setkání s jubilanty, 
ocenění významných občanů měs-
ta nebo dárců krve, vedeme měst-
skou  kroniku,  podporujeme  turis-

tický  ruch a  také komunitní život 
a  aktivity.  Našim  úkolem  je  také 
pomáhat  se získáváním dotačních 
titulů a grantů pro příspěvkové or-
ganizace města a připravovat kon-
cepční dokumenty  rozvoje města. 
Koordinujeme  i  aktivity  v  oblasti 
prevence  kriminality  a  drogové 
problematiky. 

Bývalá vedoucí odboru školství 
Alena Münstrová, která na úřa-
du v Hlučína pracovala dvanáct 
let, pro svou práci dýchala. Byla 
vždy oporou a dobrou rádkyní 
hlučínským školám. Vzdělání 
všichni považujeme za velmi vý-
znamné, proto je na místě otáz-
ka, zda i nově vzniklý odbor po-
skytne školám obdobně široký 
a perfektní servis. 
Jsem  si  dobře  vědoma  toho,  že 

budeme  muset  všichni  odvádět 
hodně  práce,  abychom  dokáza-
li  školám  zajistit  tentýž  servis, 
jaký  jim  poskytovala  velmi  zku-
šená  a  obětavá Alena Münstrová. 
A vím, že  já sama se budu muset 
hodně učit. Snad mě paní Münst-
rová neodmítne, když za ní přijdu 
na radu. Na úseku školství od dru-
hé  poloviny  příštího  roku  ubude 
část práce, protože se bude měnit 
systém  financování  škol  a  určitý 
díl  naší  současné  agendy  se  vrátí 
zpátky  na  kraj.  To  by  nám  mělo 
trochu  uvolnit  ruce,  abychom  se 
mohli  více  věnovat  každoden-
ní  pomoci  školám,  do  které  bych 
chtěla  doplnit  i  větší  podporu  pří 
získávání  zejména  náročnějších 
evropských dotací. 

Pokračování na straně 10

Budu se muset učit, ale bude mě to bavit, říká
Barbora Cáblová, vedoucí nového odboru rozvoje

Na Hlučínském jezeře se letos v lednu po mnoha letech opět bruslí. Mrazy hluboko pod nulou vytvořily na hladině tlustou vrstvu ledu, na které si bruslaři užívají 
zdravého pohybu, ojediněle se přidávají i lyžaři na běžkách. Na jezero ale vyráží na vlastní nebezpečí.            Foto: Ivana Gračková

Bruslaři vyrazili na Hlučínské jezero 



SLOVO STAROSTYn
Tenká hranice

hlučínskénoviny [2] město

Když jsem v půlce 
ledna uviděl v te-
levizi reportáž, jak 
se osmdesát lidí 
v České Třebové 
útěkem zachránilo 

před padající střechou nové spor-
tovní haly, hned jsem si uvědomil, 
jak tenká je hranice mezi štěstím 
a neštěstím. I naše město bude letos 
stejně jako loni intenzivně investo-
vat. Sídliště OKD se dočká revitali-
zace náměstíčka, budeme stavět vy-
toužené tělocvičny v Darkovičkách 
a Bobrovníkách, zrekonstruujeme 
ulici Pode zdí včetně parkoviště za 
drogerií DM, městská společnost 
TS Hlučín vybuduje nové parkoviště 
na ulici J. Seiferta a nový útulek pro 
psy ve svém areálu, budou probíhat 
opravy dalších cest a chodníků a sa-
mozřejmě revitalizace celého prosto-
ru kolem kulturního domu. Věřím, že 
na těchto i dalších našich stavbách 
proběhne vše v naprostém pořádku, 
aby bezpečnost lidí, kteří na nich 
budou pracovat, i těch, kteří je bu-
dou následně využívat, nebyla ničím 
ohrožena. Naši technici a stavební 
dozor k tomu mohou přispět důsled-
nou kontrolou, která je, jak ukazuje 
událost v České Třebové, naprosto 
nezbytná. Lidé, kteří ji mají na sta-
rosti, mají velkou zodpovědnost. 
Pomoci ale mohou i všichni občané 
a návštěvníci města respektováním 
stavebného prostoru, dodržováním 
pokynů stavbařů i shovívavostí při 
případných dopravních či jiných 
omezeních.

Všemi těmito stavbami, které se už 
připravují, abychom s nimi mohli 
zjara začít, chceme pro vás, občany 
našeho města, co nejvíce zpříjemnit 
náš společný životní prostor. Prostě 
chceme, aby se nám v Hlučíně dobře 
žilo, podle motta, které jsem vybral 
na tento měsíc: Nejkrásnější nejsou 
věci, ale okamžiky a příjemně proži-
té chvíle se svými nejbližšími.

HaSIČSká cISTerNa caS 
25 Škoda 706 rTHP, kTeré 
cHlaPI z JedNoTky Sboru 
dobroVolNýcH HaSIČů 
V darkoVIČkácH NeřeklI 
JINak Než Máňa, NePůJde 
do ŠroTu. 

„Máňa  odcestovala  na  konci  loň-
ského roku do Jihlavy, kde se v péči 
party nadšenců stala součástí rodiny 
starších autobusů a dalších vozidel 
obdobného typu. Bude také sloužit 
jako zásobárna požární vody,“ pro-
zradila  Jarmila  Harazinová  z  hlu-
čínské  radnice.  Darkovičští  hasiči 
Máňu vyřadili z provozu, když do-
stali  nové hasičské  auto. Ale  stroj, 
který dobře fungoval od roku 1983 
a v Darkovičkách ho měli od roku 
2002,  jim  přirostl  k  srdci.  Během 
čtrnácti let s její pomocí hasiči zlik-
vidovali mnoho požárů, čerpali vo-
du, čistili cesty od bláta, měli v ní 
zázemí  pro  poskytování  pomoci. 
Máňu si oblíbily i děti. 
„Při  dnech  otevřených  dveří  ha-
sičské zbrojnice  jí velmi  rády pro-
lézaly a se zvědavostí nahlížely do 
všech skříní a přihrádek. Nejen klu-
kům, ale i holkám se líbilo sednout 
si na chvíli za volant a vyzkoušet si, 
jaké  to  je,“  doplnila  Jarmila Hara-
zinová.
„Máňu nejdřív nechtěl nikdo kou-
pit  a  už  to  vypadalo,  že  skončí  ve 
šrotu.  Dobře  sloužila  čtrnáct  let 
a  takový konec by  si  nezasloužila. 
Proto  se  nám  ulevilo,  když  se  zá-
jemce  nakonec  našel,“  řekl  velitel 
jednotky Pavel Kuchař. 
I  tak když auto odjíždělo, málok-
teré oko zůstalo suché.               (iga)

Máňa se dočkala důchodu

Nové nařízení vlády platné od led-
na letošního roku mění výši odměn 
pro  neuvolněné  volené  zástupce 
města. Jejich výši schválili zastupi-
telé na svém jednání, které se kona-
lo v mimořádném termínu 26.  led-
na.  Uskutečnilo  se  v  obřadní  síni 
hlučínské radnice, protože v té do-
bě už byla v plném proudu plesová 
sezona  s  patřičnou  výzdobou  kul-
turního domu. 
„Podle  nového  nařízení  vlády 
platného od 1.  ledna  2017  se  zvy-
šují odměny neuvolněným zastupi-
telům, radním, předsedům i členům 
výborů a komisí. Nárůst je o 4 pro-
centa,“  informovala vedoucí odbo-
ru  vnitřních  věcí Městského úřadu 

Hlučín Vladimíra Hellebrandová. 
Hlučín  dosud  nevyužíval  maxi-
mální možné sazby a nebude tomu 
tak ani v budoucnu. Zastupitel mů-
že mít  podle  nového  nařízení  vlá-
dy  nárok  až  na  510  korun  měsíč-
ně,  neuvolněný  člen  rady  na  2207 
korun, předsedové výborů a komi-
sí na 1829 korun a členové výborů 
a  komisí  na  1441 korun. Sazebník 
v Hlučíně zvyšuje měsíční odměnu 
pro  zastupitele  ze  současných  440 
na 460 korun, pro radní z 1840 na 
1920  korun,  pro  předsedy  z  1520 
na 1580 a pro členy výborů a komi-
sí  z  1210  na  1260  korun měsíčně. 
Nový  sazebník odměn začne platit  
1. února.                                         (iga) 

Zastupitelé si polepší o 4%

Máňa během čtrnácti let zasahovala u celé řady požárů, čerpala vodu, čistila 
silnice od bláta.                                                                                                   Foto: archiv

Celkem 2 445  řidičů z Hlučínska 
si musí v letošním roce vyměnit ři-
dičské průkazy. Do poloviny ledna 
výměnu stihlo necelých 400 řidičů. 
„Jakmile se informace o nutné vý-
měně  řidičáků  objevila  v médiích, 
bylo  to  na  úřadě  poznat.  Za  jeden 
úřední den, v pondělí 2. ledna, dora-
zilo 58 žadatelů,“ prozradil vedoucí 
odboru  dopravy  Městského  úřadu 
Hlučín Robert Vitásek. Na úřad při-
spěchali  zodpovědnější  řidiči.  Jde 
o  řidičské  průkazy  vydané  v  roce 
2007 s platností na deset let. Za ří-
zení s propadlým řidičákem pokuta, 
která  je  na  místě  hrozí  pokuda  až  
2 500 korun.          (iga)

Výměnu řidičáku 
neodkládejte

Hodný,  přátelský  a  poslušný  je 
černý německý ovčák, který přibyl 
v útulku už na konci loňského roku. 
Hodil by se  jako hlídač k rodinné-
mu  domku.  Hnědý,  asi  tříletý  kří-
ženec bígla  se v hlučínské  záchyt-
né  stanici  ocitl  v  polovině  ledna. 
Protože se po psech nikdo neshání, 
oba už netrpělivě čekají na své nové 
majitele.                                      (red)

Psi čekají majitele 
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Z RADY MĚSTAn
Rada města Hlučína v lednu

n  vzala  na  vědomí  prohlášení  de-
monstrujících  občanů  z  28.  pro-
since  2016  požadujících  zrušení 
obecně  závazné  vyhlášky  číslo 
8/2016  o  regulaci  provozování 
sázkových  her,  loterií  a  jiných 
podobných  her  na  území  města 
Hlučína. 
n rozhodla zadat zakázky na opra-
vu chodníků v ulicích A. Dvořáka 
a  Čapkova  městské  společnosti 
TS Hlučín. 
n  odsouhlasila  záměr  na  proná-
jem bytu číslo 38 velikosti 2 + 1 
v Hlučíně,  v  ulici  1. máje  852/1 
formou  výběrového  řízení  obál-
kovou  metodou  s  podmínkami 
zveřejněnými na webových strán-
kách města. Nabídky je nutné po-
dat do 8. února. 
n rozhodla o provedení zadávacího 
řízení  ke  zjednodušenému  pod-
limitnímu  řízení  na  podlimitní 
veřejnou  zakázku  Novostavba 
tělocvičny  Hlučín  -  Darkovičky. 
Zároveň jmenovala členy komise 
pro podlimitní řízení, kteří budou 
otevírat obálky, posuzovat splně-
ní  podmínek  účasti  v  zadávacím 
řízení a hodnotit nabídky. 
n  jako  jediný  společník  městské 
obchodní společnosti odsouhlasi-
la dodavatele oprav a  staveb ka-
nalizací  a  vodovodů.  Kanalizaci 
podél  ulice  Celní  a  změnu  trasy 
kanalizace bude stavět společnost 
Karo  z  Ostravy  za  1,38 milionu 
korun  bez  DPH.  Obnovovat  ka-
nalizaci  v  ulici  Horní  bude  spo-
lečnost Subland-Tech z Darkovic 
s nejnižší nabídkou 2,88 milionu 
korun  bez  DPH.  Obnovovat  vo-
dovodní  řad  v  ulici  Školní  bude 
společnost Subland-Tech za 2,59 
milionu korun bez DPH.

SeMaFory, kTeré NecHalo 
MěSTo VybudoVaT 
Na PodzIM loňSkéHo 
roku u auTobuSoVéHo 
Nádraží Na JedNé 
z NeJkoMPlIkoVaNěJŠícH 
a NeJFrekVeNToVaNěJŠícH 
křIžoVaTek V HluČíNě, Se 
oSVědČuJí.

Zásadně  přispěly  k  větší  bezpeč-
nosti  i  plynulosti  provozu.  Navíc 
přijdou městský rozpočet na výraz-
ně  méně  peněz,  než  se  plánovalo, 
značnou  část  nákladů  totiž  uhradí 
dotace,  kterou  se  městu  podařilo 
získat. 
„Snahou  města  Hlučína  bylo  po-
mocí  realizace  projektu  docílit 
bezpečného  dopravního  prostředí 
a  eliminovat  počet  dopravních  ne-
hod, zejména těch, jejichž účastníky 
jsou chodci,“  řekla Lucie Barátová 
z  odboru  rozvoje Městského úřadu 
Hlučín.
Na  dříve  neřízené  průsečné  kři-
žovatce  silnic  I/56  (Opavská,  Os-
travská),  II/469  (Celní)  a  místní 
komunikace  Opavská  se  zároveň 
s vybudováním světelné signalizace 
zrušily  dva  nevyhovující  přechody 
pro chodce a  to mezi křižovatkami 
u  restaurace Perla a přes ulici Cel-
ní. Nahradil je nový, světelně řízený 
přechod přes silnici I/56 (Opavská). 

Na semafory u autobusového 
nádraží získal Hlučín dotaci

Nové semafory významně zlepši-
ly  podmínky  pro  bezpečný  pohyb 
chodců  včetně  osob  se  sníženou 
schopností orientace a pohybu, ne-
boť přechody  jsou opatřeny  signa-
lizací  pro nevidomé a veškeré při-
léhající chodníky se rekonstruovaly 
na bezbariérové. 
Signalizační zařízení na křižovat-
ce u autobusového terminálu se také 
sladilo se světelně řízenou křižovat-
kou u Billy. Tím se podařilo zlepšit 
průjezdnost  komunikací,  snížit  do-
pravní zatížení a zvýšit bezpečnost 
všech účastníků silničního provozu. 
Světelné zařízení disponuje moder-
ní  technologií,  v  komunikaci  jsou 
do asfaltu zařezané indukční smyč-
ky, které ovládají spuštění semaforu 

v  závislosti  na  zvýšeném  provozu 
v  dané  křižovatce.  Součástí  systé-
mu je rovněž videodetekce pomocí 
kamer. Pokud je tedy na křižovatce 
více  aut,  je  déle  spuštěná  zelená 
vlna a provoz se výrazně zrychlí. 
Projekt  „Semafory u  autobusové-
ho nádraží Hlučín“ přišel na bezmá-
la 4 miliony korun a je spolufinan-
cován Evropskou unií.
„Město Hlučín na projekt  získalo 
dotaci  z  Integrovaného  regionální-
ho programu ve výši 90 procent cel-
kových způsobilých výdajů,“ dopl-
nila Lucie Barátová. Program tvoří 
jak  evropské,  tak  národní  zdroje. 
Přesná částka, kterou město dostane 
z dotace, bude známá po vyúčtová-
ní projektu.                               (iga) 

Provoz na křižovatce u autobusového nádraží je díky novým semaforům bez-
pečnější.                                                                                             Foto: Ivana Gračková

Problémy, do  jejichž řešení by se 
vedení  města  mělo  pustit  v  roce 
2017 v první řadě, si určí občané na 
dalším jarním veřejném fóru. 
Konat  se  bude  v  úterý  21.  břez-
na od 16 hodin v Kulturním domě 
Hlučín. 
Loni  v  březnu  označili  účastníci 
veřejného fóra za top problém měs-
ta  chybějící  tělocvičny  v  místních 
částech Bobrovníky  a Darkovičky. 
Za další problém, který  je  trápí už 
dlouhodobě, opět označili znečiště-
né ovzduší.                               (iga) 

Veřejné fórum dá 
prostor občanům

Každoročně vyhlašuje město Hlu-
čín  své  nejvýraznější  osobnosti, 
které  se  zasloužily  o  rozvoj města 
v  různých  oblastech.  Nominovat 
významné  osobnosti  za  rok  2016 
mohou organizace i jednotlivci nej-
později do 20. února. 
„Výzvu  k  nominaci  na  ocenění 
jednotlivců,  kolektivů  a  výrazných 
osobností  města  Hlučína  v  oblasti 
sportu,  kultury  a  dalších  součástí 
veřejného  života  za  rok  2016  zve-
řejňuje město Hlučín spolu s komisí 
pro  tělovýchovu, sport a volný čas 
mládeže  a  komisí  kulturní,“  infor-
movala  vedoucí  odboru  rozvoje 
Městského  úřadu  Hlučín  Barbora 
Cáblová. 
Návrhy  mohou  podávat  tělový-
chovné  jednoty,  sportovní  kluby, 
školy,  školská  zařízení,  kulturní 
a ostatní organizace, mající sídlo na 
území města Hlučína  a  jeho měst-

ských částí Bobrovníků a Darkovi-
ček  a  také  občané  Hlučína  a  jeho 
městských částí. 
Oceněny  budou  kolektivy  nebo 
jednotlivci,  kteří  v  roce  2016  do-
sáhli  velmi  dobrého  výsledku  ve 
sportu  ebo  realizovali  významný 
kulturní počin. Cenu město uděluje 
také za dlouhodobě trvající úspěšné 
kulturní aktivity, nebo za významný 
přínos v jakékoliv oblasti veřejného 
života v Hlučíně. 
Nominovat  lze  reprezentanty 
nebo osobnosti s trvalým bydlištěm 
v Hlučíně, kteří se výrazně zaslou-
žili  o  zviditelnění  města  Hlučína 
a  jsou-li  registrováni  ves  sportov-
ním klubu  nebo  tělovýchovné  jed-
notě, nebo jsou-li členy kolektivu či 
souboru působícího v Hlučíně.
Návrhy lze podávat v těchto kate-
goriích: 
1.  Kategorie  za  přínos  v  oblasti 

sportu: jednotlivci, kolektivy, trené-
ři, funkcionáři
2. Kategorie za přínos v oblasti kul-

tury: jednotlivci, soubory, kolek-
tivy, pracovní skupiny

3. Kategorie Výrazná osobnost roku 
ve městě Hlučíně

V návrhu na ocenění je nutno uvést 
jméno  a  příjmení  nominovaného 
(u kolektivu název organizace), da-
tum narození nominovaného včetně 
adresy  jeho  bydliště  (u  kolektivu 
sídlo  organizace),  zdůvodnění  no-
minace  včetně  uvedení  kategorie. 
Chybět  nesmí  ani  jméno  případně 
název navrhovatele a jeho adresa. 
Návrhy se musí zaslat na Městský 
úřad Hlučín, Mírové náměstí 24, 748 
01 Hlučín, poštou či doručit osobně 
k  rukám Ingrid Křižákové, případ-
ně na e-mail krizakova@hlucin.cz. 
Kontakt  pro  telefonické  dotazy  je 
595 020 238.                           (red) 

Hlučín hledá nejvýraznější osobnosti 2016 
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NezNáMý VaNdal 
oPakoVaNě PoŠkozuJe 
oSobNí auTa zaParkoVaNá 
Na oFIcIálNíM ParkoVacíM 
MíSTě V dukelSké ulIcI.

Všechny motoristy na něj upozor-
ňuje  řidič  Michal  Šafarčík,  který 
má  s  ničitelem  automobilů  hned 
opakovanou zkušenost. 
„Chci upozornit na skutečnost, že 
někdo záměrně poškozuje zaparko-
vaná vozidla na parkovacím místě 
v Hlučíně na Rovninách v ulici Du-
kelská.  Evidujeme  už  dvě  vozidla 
se  stejným  typem poškození,  kon-
krétně  poničení  laku  ostrým  před-
mětem po obvodu karoserie. Vozy 
vždy  stály  na  jednom  konkrétním 
místě.  Prosím  zároveň  další  obča-
ny, kteří mají obdobnou zkušenost 
nebo  dokonce  vědí,  kdo  auta  po-
škozuje, aby informovali Městskou 
policii Hlučín a zamezili tak další-
mu ničení majetku osob. Poškození 
pak mohou vymáhat náhradu škody 
po  dotyčném  vandalovi,“  napsal 
redakci Hlučínských novin Michal 
Šafarčík. 
Zatím  neznámý  pachatel  poško-
dil  jeho rodině už dvě auta, zapar-
kovaná  vždy  na  stejném místě,  na 
prvním  parkovacím  stání,  které  je 
vyvýšeno.

Pozor na vandala z Rovnin

„Při  prvním  poškození  jsme  si 
mysleli,  že  je  to  dílem  náhodné-
ho vandala, že auto bylo prostě na 
ráně. Ale  po  zaparkování  druhého 
vozu odlišného typu i barvy se sta-
lo totéž, jen si dal někdo ještě více 
záležet.  Městští  strážníci,  kterým 
jsme celou věc hlásili, nám potvrdi-
li, že si na uvedené parkovací místo 
konkrétní člověk stěžoval,“ doplnil 
Michal Šafarčík. 
Jenže pokud strážníci poškozová-
ní aut někomu konkrétnímu nepro-
kážou, těžko ho za ně mohou sank-
cionovat. Pro Michala Šafarčíka je 
poničené  auto  velká  nepříjemnost. 

Rodina  se ženou na mateřské  šetří 
každou  korunu  a  oprava  staršího 
vozu by byla příliš nákladná. 
„Nemůžeme  na  místě  stát  celé 
dny  a  noci,  než  se  někoho  podaří 
chytit. To  ale  neznamená,  že  jsme 
úplně  bezmocní.  A  vítáme  takové 
varování  v  tisku. Častokrát  se  sta-
ne,  že  se  podaří  zadržet  pachatele 
díky  pozornosti  občanů.  Budeme 
rádi, pokud se nám případní svědci 
ozvou. V daném místě  sice nejsou 
kamery, ale dotyčného můžeme na-
jít na dalších kamerách ve městě,“ 
řekl velitel Městské policie Hlučín 
Luděk Olšovský.        (iga)

Nechat stát auto na tomto parkovacím místě není bezpečné. 
Foto: Michal Šafarčík

Informace o dalších plesech
najdete na straně 12

Máte zájem
zúčastnit se Plesu 
seniorů?
Ples  seniorů  se  uskuteční  v  Kul-
turním  domě  Hlučín  v  pátek  17. 
února od 15 hodin. Zúčastní  se ho 
především  členové  klubů  seniorů 
z  celého  Hlučína,  ale  otevřený  je 
i pro další zájemce. 
„Hrát k tanci i poslechu bude ka-
pela  Klasik,  v  programu  vystoupí 
kouzelnice,“  prozradila  za  pořada-
tele Veronika Antončíková, vedou-
cí kulturního domu. Vstupné  je 50 
korun.
Bavit  se  přijdou  hlavně  členové 
klubů seniorů, ovšem i další hlučín-
ští senioři, kteří nepůsobí v žádném 
hlučínském klubu, se mohou plesu 
zúčastnit. Hlásit  se mohou nejpoz-
ději do 10. února u Terezy Šimán-
kové  na  e-mailu  simankova@hlu-
cin.cz nebo telefonicky na čísle 595 
020 317, případně osobně v budově 
B  Městského  úřadu  Hlučín,  dveře 
101. 
„V současné době máme ještě pár 
volných míst,  tak  se  těšíme,  že  se 
k  našemu  setkání  přidají  další  se-
nioři  z  Hlučína,“  řekla  Tereza  Ši-
mánková.        (iga)

Jedná se o pronájem bez určení minimální ceny pronájmu nebytových 
prostor, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 2 měsíce s podmínkami 
pronájmu takto: 

- bufet by měl být otevřen minimálně 3 dny v týdnu / 2 hodiny (nebo po 
dohodě)

- zahájení provozu 1. dubna 2017 nebo dle dohody
- sortiment nabízeného zboží bude obsahovat potraviny, drobnou dro-

gerii, popř. další vhodnou nabídku dle domluvy (noviny, časopisy, aj.)

Písemná nabídka musí být doručena v zalepené nebo zapečetěné obálce, 
označené textem: „Výběrové řízení na pronájem bufetu v objektu čp. 
1915 - Hlučín – NEOTEVÍRAT“, ve stanoveném termínu na podatelnu 
MěÚ Hlučín (osobní doručení), nebo zaslána na adresu: Městský úřad 
Hlučín, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín. 

Termín ukončení podávání nabídek rada stanovila na 27. února 2017 do 
17 hodin. 

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a musí obsahovat:
· identifikace zájemce,

fyzická osoba - jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, 
kontakt (např. telefon, e-mail),
podnikající fyzická osoba - jméno, příjmení, sídlo, IČ, adresa trvalého 
pobytu, rodné číslo kontakt (např. telefon, e-mail),
právnická osoba - název, sídlo, IČ, kontakt (např. telefon, e-mail), doloží 
úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku.

· nabízená cena pronájmu v kč
· zamýšlený způsob využití nemovitosti
· podpis zájemce

V případě, že nabídka bude podána po stanoveném termínu, nebo nebu-
de obsahovat všechny požadované údaje, nebo bude chybně označena, 
bude vyřazena z výběrového řízení. 
bližší informace zájemcům poskytne zástupc statutárního orgánu domova 
pod Vinnou horou, příspěvková organizace, dlouhoveská 1915/91, 748 01 
Hlučín, Marcela Mikulová, tel: 595 020 573, email: reditel@ddhlucin.cz. 
Vlastník si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce. 

zVeřeJNěNí záMěru MěSTa HluČíNa

Ve smyslu § 39 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) rada města Hlučína na své 57. schůzi, konané dne 16. ledna 2017, usnesení č. 57/7f ), 
rozhodla o záměru Města Hlučína

PRONAJMOUT OBÁLKOVOU METODOU

část nebytových prostor - bufet o výměře 22,30 m2 v přízemí budovy číslo popisné 1915, která je součástí pozemku parc. č. 1277/9 v k. ú. Hlučín za úče-
lem provozu bufetu (domov pod Vinnou horou). 
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Po prvních čtrnácti dnech fungování zachytilo úseko-
vé měření  rychlosti v ulici Ostravská 147  řidičů, kte-
ří překročili povolenou rychlost. Z toho stovka se pře-
stupku dopustila během dne, další v noci. 
„V  průměru  evidujeme  deset  až  dvanáct  přestupků 
denně, někteří řidiči během těch dvou týdnů překročili 
rychlost  i opakovaně,“  informoval velitel hlučínských 
strážníků Luděk Olšovský.  Jeden z  řidičů si  to  švihal 
po Ostravské během dne dokonce rychlostí 110 kilome-
trů v hodině, běžně řidiči jezdí až sedmdesátkou. Me-
zi 70 a 80 kilometry v hodině jelo v úseku s nařízenou 
padesátkou sedmadvacet řidičů a nad osmdesát kilome-
trů dva  řidiči.  „Statistika po měsíci  fungování úseko-
vého měření ukazuje, že jeho instalace na frekventova-
né Ostravské, kterou často přecházejí děti nebo  starší 
lidé, bylo správné  rozhodnutí. Přece není možné, aby 
několik  řidičů během  jediného  týdne opakovaně, pět-
krát  i  šestkrát, výrazně překročilo povolenou  rychlost 
a bezohledně ohrožovalo bezpečnost chodců a dalších 
účastníků dopravy. Chceme bezpečné město a semafo-
ry, ukazatele rychlosti i úsekové měření k tomu přispí-
vají  velkou měrou,“  komentoval  údaje  starosta  Pavel 
Paschek.                (iga) 

Úsekové měření vyfotilo na Ostravské 
řidiče, který jel více než stovkou

Na PěT a Půl MIlIoNu 
koruN bez dPH PřIJde 
VodNí koMbaJN, kTerý 
by Měl od leToŠNíHo 
léTa lIkVIdoVaT TráVy 
V HluČíNSkéM Jezeře.

Za  tuto  cenu  ho  nabídla  městu 
Hlučín společnost Kuhn – Bohemia 
z  Prahy.  Do  výběrového  řízení  na 
dodávku stroje se přihlásila jako je-
diná. Firma dodávala žací loď i pro 
Bolevecké  rybníky  v  Plzni,  které 
jsou v České  republice  zatím  jedi-
nou rekreační lokalitou disponující 
tímto zařízením. 
Radní  Hlučína  na  svém  zasedá-
ní  v  lednu  odsouhlasili  uzavření 
smlouvy na výrobu kombajnu, kte-
rý  by  měl  od  letošního  léta  sekat 
stolístek  klasnatý.  Rostlina,  která 
se  přemnožila  v Hlučínském  jeze-
ře, odradila mnoho lidí od plavání, 
komplikovala práci vodním záchra-
nářům, donutila organizátory závo-
dů v dálkovém plavání přesunut do 
jiné  lokality mistrovství  republiky, 
potíže působila i vodním lyžařům.
Vodní  kombajn  bude  trávy  žnout 
v hloubce 1,8 metrů, ukládat v zá-
sobnících  a  odvážet  na  břeh  do 
vymezených  prostor.  Město  nyní 
musí nechat pro stroj postavit mola 
a hlavně zajistit ekologickou likvi-
daci posekaného stolístku. 

Žací loď už se začne vyrábět

S fungováním vodního kombajnu se loni představitelé Hlučína seznámili i na 
boleveckých rybnících v Plzni.     Foto: Petr breitkopf

Lukáš,  Daniel  a  Matěj  byla  nej-
oblíbenější jména, která rodiče dá-
vali  svým novorozeným chlapcům 
v loňském roce. U děvčátek ovšem 
na  rozdíl  od  let  předcházejících 
žádné jméno nepřevládalo. 
„Loni  se  rodičům  dívek  zalíbi-
la  jména  Alžběta,  Anna,  Eliška, 
Ema,  ale  také  Eva,  Karolína, Ma-
rie, Sofie, Viktorie. Objevila se ov-
šem  i  jména  neobvyklá,  například 
u  děvčat Amélie,  Františka,  Lilly, 
Saskie, u chlapců Barnabáš a Matti. 
Přibývá  rodičů,  kteří  dávají  svým 
potomkům  dvě  křestní  jména.  Od 
loňska  tak máme  v Hlučíně Annu 
Marii,  Elen Mariu,  Justýnu Annu, 
Leopolda Josefa, Michaela Jeremi-
áše a Teodora Reného. O rok dříve 
to byl jen Matyáš, Oldřich a Šimon 
František,“  prozradila  vedoucí  od-
boru  správních  agend  Městského 
úřadu Hlučín Liběna Mrázková. 
Vkus  rodičů  se mění každým ro-
kem. V roce 2014 mezi jmény pře-
vládaly Kristýny, Nely, Emy, Jaku-
bové,  Janové  a  Robinové.  V  roce 
2015 patřila k nejoblíbenějším jmé-
na  Tereza,  Karolína,  Julie,  Sofie, 
výraznou pozici si podrželo jméno 
Jakub, opakoval se Adam, Dominik 
a Jan.
Hlučín  nemá  porodnici  a  tak  se 
hlučínské  děti  ponejvíce  rodily 
v  Ostravě,  ale  i  ve  Frýdku-Míst-
ku, Novém  Jičíně, Krnově, Opavě 
a dokonce i v Praze či ve Valašském 
Meziříčí.
Loni  se  v  Hlučíně  narodilo  cel-
kem  128  dětí,  z  toho  54  holčiček 
a 74 chlapečků.  Je  to obvyklý po-
čet, v roce 2010 přišlo na svět 122 
Hlučíňáků, o rok později  jich bylo 
126,  v  roce  2012  to  bylo  107  no-
vorozenců, v  roce 2013  jsme měli 
rekordní přírůstek 142 dětí, v  roce 
2014 celkem 114 dětí a v roce 2015 
to bylo 119 miminek. 
Počet obyvatel v Hlučíně ale bo-
hužel  klesá.  Zatímco  v  roce  1985 
ve město žilo 14 875, už o pět  let 
později  jich  bylo  o  stovku  méně, 
v roce 1995 měl Hlučín 14 515 oby-
vatel. Rok 2000 mohl být mírným 
blýskáním  na  lepší  časy,  protože 
v Hlučíně žilo 14 521, ale o dalších 
pět let později se město dostalo na 
14 283 obyvatel. Od roku 2010 se 
počet  obyvatel  pohyboval  nad  14 
300, v roce 2013 spadl pod 14 200, 
v  dalších  letech  se  vyšplhal  nad  
14  200.  K  lednu  2017 má  Hlučín  
14 204 obyvatel.   Ivana Gračková

Vkus se mění, líbí 
se česká jména

Udržet  ekologickou  rovnováhu 
v  jezeře  a dostat  stolístek klasnatý 
pod  kontrolu  mají  na  doporučení 
odborníků vedle vodního kombajnu 
také  ryby. Rybáři  v  zimě  vypustili 
do jezera 3,5 tuny amurů bílých, ca-
ndátů a štik. Amuři, kterých je nej-
více,  spásají  traviny.  Jejich  výkaly 
vytváří  fytoplankton,  jímž  se  živí 
zooplankton.  Ten  žerou  bílé  ryby, 
které by se tím pádem mohly přem-
nožit.  Proto  je  následně  nezbytná 
jejich  přirozená  redukce.  O  tu  se 
postarají právě candáti a štiky. 
„Konečným cílem všech opatření 
není vymýcení stolístku klasnatého, 
protože  ten má vzácnou  schopnost 
čistit  vodu  a  zpomalovat  růst  si-
nic. Výskyt  stolístku  chceme  pou-

ze omezit,  aby neobtěžoval  plavce 
a  nekomplikoval  aktivity  vodních 
lyžařů či záchranářů. Musíme pro-
to nastolit v jezeře rovnováhu, aby 
tady  rostliny,  zvířata  i  lidé  mohli 
fungovat  ve  vzájemné  symbió-
ze,“  uvedla  místostarostka  Blanka 
Kotrlová.  Koupi  vodního  kombaj-
nu  i  osazení  Hlučínského  jezera 
rybami  doporučily  odborné  studie, 
které pro město dělali špičkoví od-
borníci v oboru, Jan Ševčík z Agen-
tury ochrany přírody a krajiny ČR 
a Bohumír Lojkásek, specialista na 
vodní ekosystémy. Oba posuzovali 
různé možné postupy a vybrali sou-
bor opatření, která by měla pomoci 
vrátit jezero k plnému rekreačnímu 
využití.                     Ivana Gračková

Většina přestupků se stane na ostravské přes den. 
Foto: Michal kubíček
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zVeřeJNěNí záMěru MěSTa HluČíNa
Ve smyslu § 39 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o  obcích (obecní zřízení) rada města Hlučína 
na své 57. schůzi, konané dne 16. ledna 2017, usnesení č. 57/7f ), rozhodla o záměru Města 
Hlučína

PRONAJMOUT OBÁLKOVOU METODOU

část nebytových prostor o výměře 133,71 m2 v II. NP a ideální 1/2 výměry prostor místností 
ozn. č. 2.01 a 2.02 o výměře 10,035 m2, budovy čp. 19 v k.ú. Hlučíně, která je součástí pozem-
ku parc. č. 47 v k.ú. Hlučín za účelem provozu kavárny, cukrárny, občerstvení.

- 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 prostor, nabídková cena, provozní doba

Jedná se o nebytové prosotry v II. NP. objektu na Mírovém náměstí v Hlučíně - nad pivnicí 
u bětky se vstupem z ulice Gen. Svobody. 

Písemná nabídka musí být doručena v zalepené nebo zapečetěné obálce, označené textem: 
„Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor v  II.NP v budově čp. 19 – Hlučín - 
Mírové náměstí, prostory kavárna – NEOTEVÍRAT“, ve stanoveném termínu na podatelnu 
MěÚ Hlučín (osobní doručení), nebo zaslána na adresu: Městský úřad Hlučín, Mírové náměstí 
23, 748 01 Hlučín. Termín ukončení podávání nabídek do 17 hodin. dne 27. února 2017.

· identifikace zájemce,
podnikající fyzická osoba - jméno, příjmení, 

sídlo, IČ, kopie živnostenského oprávnění, 
adresa trvalého pobytu, kontakt telefon, 
e-mail,

právnická osoba - název, sídlo, IČ, kontakt-te-
lefon, e-mail, kopii aktuálního výpisu z ob-
chodního rejstříku

· zamýšlený způsob využití nemovitosti

· nabízená výše ročního pronájmu (cenu uvést 
v kč + příslušná sazba dPH)
· podpis zájemce

V  případě, že nabídka bude podána po sta-
noveném termínu, nebo nebude obsahovat 
všechny požadované údaje, nebo bude chybně 
označena, bude vyřazena z výběrového řízení.
bližší informace zájemcům poskytne odbor 

městského majetku MěÚ Hlučín – Ing. Miro-
slav zmrzlík, tel. 595020210, e-mail: zmrzlik@
hlucin.cz, nebo eliška Pavlíková, tel. 595020266, 
e-mail: pavlikova@hlucin.cz. 
Prohlídky pronajímaných nebytových prostor 
se uskuteční individuálně se zájemcem po do-
hodě na odboru městského majetku MěÚ Hlu-
čín. Vlastník si vyhrazuje právo nevybrat žádné-
ho zájemce. 

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a musí obsahovat:

Blíží se termín úhrady poplatku za 
komunální  odpady,  který musí  být 
pro  rok  2017  zaplacen  nejpozději 
do 30. června. 
Platba poplatku za komunální od-
pady se vždy hradí ve výši, která je 
schválena  zastupitelstvem  a  je  ta-
ké uvedena na složence. Pro letošní 
rok je to částka 550 korun na osobu. 
Součástí platby vždy musí být při-
dělený variabilní symbol. 
„Platby za další členy domácnos-
tí nelze slučovat pod jeden variabil-
ní symbol. Tyto platby jsou pak vel-
mi obtížně dohledatelné, takže pak 
u některých členů domácnosti  evi-
dujeme  dluh,“  vysvětlila  vedoucí 
odboru životního prostředí a komu-
nálních služeb Soňa Prášková.
Výjimkou  je  samozřejmě  společ-
ná  platba  u  těch  občanů,  kteří  si 
do konce  roku požádali o  sloučení 
platby a mají přidělen jeden společ-
ný variabilní symbol.
Několik desítek složenek pro plat-
bu poplatku  za  likvidaci  komunál-

ních odpadů na letošní rok se bohu-
žel vytisklo s chybou.
V  políčku  označeném  Tr.  kód 
v  pravém  horním  rohu  složenky 
chybí  údaj  110. Takovou  složenku 
bohužel nelze uhradit na poště, pro-
tože tento údaj musí být na složen-
ce uveden a není možné jej dopsat 
rukou.
Pro  bezhotovostní  platbu  převo-
dem  z  bankovního  účtu  nebo  pro 
platbu  v  hotovosti  na  pokladně 
Městského  úřadu  Hlučín  jsou  na 
složenkách všechny údaje v pořád-
ku a je tedy možno je použít. 
„Prosíme  ty  občany,  na  jejichž 
složence  údaj  chybí  a  nechtějí  od-
pad  platit  bezhotovostně  převo-
dem z bankovního účtu,  aby přišli 
poplatek  uhradit  v  provozních  ho-
dinách  na  na  pokladnu  Městské-
ho úřadu Hlučín, kde navíc nemusí 
platit poštovné. Moc se omlouváme 
všem občanům, kterým  tímto způ-
sobíme jakékoliv komplikace,“ do-
plnila Soňa Prášková.               (iga) 

Složenky na odpad s chybou

Zasedání zastupitelstva, na kterém 
by se měl schvalovat nový územní 
plán města Hlučína,  se  bude prav-
děpodobně konat v úterý 21. února 
od 16 hodin v Kulturním domě Hlu-
čín. Konečný  termín budou schva-
lovat  radní města na  svém  jednání 
v pondělí 6. února. 
„Zastupitelé  budou  rozhodovat 
o námitkách a připomínkách, které 
došly v rámci veřejného projednání 
návrhu  územního  plánu.  Následně 
by  mělo  zastupitelstvo  vydat  for-
mou opatření obecné povahy nový 
územní  plán  města.  Ten  nabyde 
účinnosti  patnáct  dnů  po  vydání,“ 
informoval  Martin  Kuchař,  který 

má  na Městském  úřadu Hlučín  na 
starosti územní plánování. 
Návrh  nového  územního  plánu 
odpovídá po obsahové stránce sou-
časné platné  legislativě,  respektuje 
převážnou část ploch určených pro 
zástavbu,  tedy pro bydlení, občan-
skou  vybavenost,  výrobu,  podni-
kání,  zeleň,  dopravní  a  technickou 
infrastrukturu  a  podobně  a  určuje 
další  zastavitelné  plochy.  „Při  pří-
pravě nového územního plánu bylo 
naší snahou vyhovět co nejvíce po-
třebám žadatelů a zapracovat aktu-
ální požadavky na úpravu v celém 
průběhu  jeho  projednávání,“  dopl-
nil Martin Kuchař.                   (iga)

V únoru by se mohl schválit
nový územní plán

zpracování územního plánu města Hlučína je spolufinancováno z prostřed-
ků evropských fondů erdF prostřednictvím Integrovaného operačního pro-
gramu Šance pro váš rozvoj. www.strukturalni-fondy.cz/iop.
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MrazIVý a rekordNí. Tak 
by Se dal dVěMa SloVy 
cHarakTerIzoVaT druHý 
ledNoVý VíkeNd roku 
2017, kTerý Na HluČíNSku 
oPěT Po roce oVládla 
TříkráloVá Sbírka. 

Její sedmnáctý ročník se již tradič-
ně konal ve 25 obcích, kde působí 
Charita Hlučín. Malí  i větší koled-
níci  obcházeli  dům  od  domu,  roz-
dávali lidem radost, ale i cukr jako 
symbolické  bílé  zlato. Na  veřejích 
dveří  po  jejich  návštěvě  zůstávala 
písmena  K+M+B  znamenající  ne-
jen  jména  tří  králů,  ale  vyjadřující 
přání požehnání všem, kdo v domě 
či bytě přebývají. Tříkrálová sbírka 
je především o vzájemné solidaritě, 
o  obdarovávání  se  lidí  navzájem. 
Na Hlučínsku tato vzájemnost fun-
guje mimořádně,  což  lidé  dokazo-
vali svými příspěvky. 
Po loňském roce, kdy došlo k ma-
lému  poklesu  ve  výtěžku  sbírky, 
byl rok 2017 opět rekordní. Našim 
koledníkům se podařilo nasbírat do 
kasiček  takřka  neuvěřitelnou  část-
ku 1 964 476 korun. Z  této částky 

Tříkrálová sbírka překonala rekord z roku 2015

zůstane Charitě Hlučín dle celostát-
ně  určeného  klíče  65  procent,  což 
představuje sumu 1 276 909 korun. 
Oproti roku 2016 je celková vyko-
ledovaná  částka  vyšší  o  110  001 
korun a zároveň je ještě o 102 576 
korun vyšší než výtěžek v dosud re-
kordním roce 2015. 
V době koledování bylo letos mi-
mořádně mrazivé počasí. Koledníci 
se však nezalekli a tak jim vyjadřu-
jeme  nejen  obrovské  poděkování, 
ale také obdiv a úctu za jejich odva-
hu a nasazení. Opět musíme podě-
kovat i všem ostatním, bez kterých 

by  se  sbírka  v  takovém  rozsahu 
a  výsledky  nemohla  uskutečnit. 
Jsou to koordinátoři v jednotlivých 
obcích, pracovníci úřadů, duchovní 
správcové  farností  i  starostové  či 
místostarostové obcí. A v neposled-
ní řadě děkujeme za štědrost a vlíd-
né přijetí koledníků všem dárcům. 
Prostředky  z  Tříkrálové  sbírky 
jsme vždy použili pouze pro potřeby 
našich  klientů,  občanů  Hlučínska. 
Ani  tentokrát  tomu  nebude  jinak. 
Letos  plánujeme  zahájit  finančně, 
technicky  i  organizačně  náročnou 
rekonstrukci  sídla našich  terénních 

Tříkráloví koledníci si letos zaslouží mimořádné poděkování, protože domác-
nosti obcházeli v třeskutých mrazech.                                    Foto: Marie drobíková

služeb.  V  rámci  rekonstrukce  by 
měl vzniknout i prostor pro zřízení 
nové  služby  odborného  sociálního 
poradenství. Největší část prostřed-
ků použijeme na tento účel.
V Charitním domově  sv. Mikulá-
še  plánujeme  obnovit  nábytek  na 
některých  pokojích  klientů,  z  ka-
pacitních  a  hygienických  důvo-
dů  potřebujeme  přebudovat  šatnu 
zaměstnanců  a  čeká  nás  nákladná 
oprava  a  úprava  vstupních  dveří 
do objektu. Jako v minulých letech 
chceme  podpořit  i  činnost  pečo-
vatelské  služby,  asistenční  služby 
a činnost  sociálně  terapeutické díl-
ny (u těchto služeb z výtěžku sbírky 
částečně  uhradíme  nákupy  materi-
álu  k  výrobě,  náklady  na  energie, 
obnovíme vybavení a pomůcky pro 
klienty atd.). 
Jménem Charity Hlučín i jménem 
našich  klientů  ještě  jednou  děkuji 
všem, kteří nám při sbírce pomáha-
li, i těm, kteří přispěním do kasiček 
koledníků  projevili  svou  štědrost. 
Vážíme  si  této  pomoci,  kterou  ni-
kdy nebudeme považovat za samo-
zřejmost!                    Lukáš Volný 

ředitel Charity Hlučín 

Na  soše  Déšť  Roberta  Bučka,  kterou  nechalo 
město  loni  instalovat do veřejného prostoru na-
proti  Kulturního  domu,  se  objevily  praskliny. 
Autor  je  bude  opravovat, město  ho  už  vyzvalo 
k nápravě. 
„Na  sochu,  která  vzešla  ze  sochařské  soutěže, 
byla sepsána regulérní smlouva o dílo, podle kte-
ré se na ni vztahuje záruka. Vzhledem k rozsahu 
a formě jejího poškození jsme proto uplatnili re-
klamaci,“ informoval Jaroslav Michna z odboru 
výstavby  Městského  úřadu  Hlučín.  Opravy  ale 
vyžadují  specifické  klimatické  podmínky,  pře-
devším vyšší teploty. Proto se bude socha opra-
vovat  zjara,  jakmile  se  oteplí  a  nebudou  hrozit 
výkyvy počasí. Socha je zhotovena z kompozitu 
výdusku geopolymerního pískovce vyztuženého 
vnitřní  sklolaminátovou  skořepinou  propojenou 
s ocelovou konstrukcí. 
„Praskliny  na  povrchu  hlučínské  sochy  Déšť 
způsobil vnitřní pohyb armatury při sedání sochy 
a bohužel k nim došlo i vlivem vandalismu,“ do-
plnil Jaroslav Michna.                                   (iga) 

Déšť autor opraví

Praskliny na povrchu sochy se budou opravovat na 
jaře.                                                   Foto: Ivana Gračková

Kasino na území Hlučína  se v dohledné době 
otevírat nebude. Protesty některých občanů pro-
ti  jeho vzniku na území města Hlučína přiměly 
majitele  restaurace  Stará  celnice  Pavla Kubinu 
změnit  podnikatelské  záměry.  Novou  vyhláš-
ku,  která  opět  zakazuje  hazard  v  celém městě, 
schválili zastupitelé na svém jednání ve čtvrtek 
26. ledna. 
Podnikatel se písemně obrátil na vedení města 
s žádostí o změnu vyhlášky, jež mu umožňovala 
otevřít  kasino  v  nových  prostorách,  které  chce 
budovat u své restaurace. Reagoval tak na vlnu 
nevole, kterou ve městě vyvolaly plány na hlu-
čínské kasino, i na nevybíravé osobní útoky, je-
jichž  terčem  se  stal  na  sociálních  sítích. Radní 
jeho žádosti vyšli vstříc a zastupitelstvu v soula-
du s návrhem opozice předložili novou vyhláš-
ku, která opět zakazuje hazard na území celého 
města stejně, jako vyhláška z března roku 2015, 
jen s novelizacemi reagujícími na aktuální legis-
lativní  úpravy. Novou  vyhlášku  zastupitelé  od-
souhlasili na svém zasedání ve čtvrtek 26. ledna 
po bouřlivé, bezmála dvouhodinové rozpravě, do 
které se zapojila řada občanů města. 
Hazard  na  území  Hlučína  zakázali  zastupite-
lé  vyhláškou  v  březnu  roku  2015,  platit  začala 
v  červenci  téhož  roku.  Důvodem  jejího  přijetí 
byly  nešťastné  případy  zejména  sociálně  slab-
ších  lidí,  kteří  byli  schopni prohrát na  automa-
tech v hernách i celou výplatu, nebo dokonce so-

ciální dávky, případně se zadlužit a uvrhnout tak 
do problémů celou rodinu. Pro její přijetí hlaso-
vala v roce 2015 celá koalice, proti byli všichni 
opoziční zastupitelé, tehdy přítomni na zasedání. 
Výjimku z celoplošného zákazu hazardu v Hlu-
číně  povolili  zastupitelé  na  svém zasedání  loni 
v prosinci, platit začala 31. prosince 2016. S žá-
dosti o výjimku se na hlučínskou radnici obrátil 
majitel  restaurace  Stará  celnice  Pavel  Kubina, 
který  koupil  objekt  staré  pruské  celnice  v  roce 
2000 jako ruinu. Postupně ji rekonstruoval a vy-
budoval  v  ní  první  hlučínskou  pizzerii  a  také 
apartmány. Nyní ji chce rozšiřovat.
„Podnikatel Pavel Kubina žádal o výjimku ze 
zákazu  hazardu  ve  městě  s  odůvodněním,  že 
chce  otevřením  kasina  rozšířit  nabídku  svých 
služeb  a  přilákat  do Hlučína  další  návštěvníky, 
například lidi, kteří přijíždějí do Moravskoslez-
ského kraje zahrát si golf na hřiště v Kravařích 
nebo Šilheřovicích. Protože se v žádném přípa-
dě nejedná o klientelu, která by případnou pro-
hrou  v  kasinu  ohrožovala  existenci  své  rodiny, 
neměli  jsme  žádný  důvod  výjimku  nepovolit. 
Z provozu kasina můžeme očekávat přínos pro 
městský rozpočet v řádech milionů korun ročně. 
Navíc chceme podporovat vznik a rozvoj dalších 
ubytovacích kapacit, kterých je v Hlučíně málo, 
a  také máme  zájem  na  tom,  aby  na Hlučínsko 
přijížděli další  turisté,“ vysvětlil v prosinci sta-
rosta Pavel Paschek.                  Ivana Gračková

Kasino v Hlučíně nebude, podnikatel 
změnil rozhodnutí, zastupitelé vyhlášku



Hlučínu se podařilo získat unikátní vystoupení americ-
ké hvězdy LeBurna Maddoxe. V Červeném kostele vy-
stoupí 4. dubna v rámci svého světového turné s našlapa-
ným blues-rockovým programem s prvky funku i regé. 
Mimořádný  kytarista  a  zpěvák,  jehož  kariéra  začala 
v polovině 70tých let, spolupracoval už jako mladý na-
dějný muzikant s takovými hvězdami jako James Brown 
či George Clinton.
Jako  člen  kapely  Jimmy  Castor  Band  měl  možnost 
sdílet pódium se světově proslulými umělci jako Chaka 
Khan, Patti La Belle, Lionel Ritchie, Mr Bill Withers, 
Kool & The Gang, Mother’s  Finest,  Gil  Scott  Heron, 
Cameo,  LTD,  Rose  Royce,  Tavares,  Chic,  KC & The 
Sunshine Band a skvělou Larry Graham &Graham Cen-
tral Station. Zahrál si i s úžasným Johnem Lee Hooke-

rem. 
V Hlučíně  ho  bu-
dou  doprovázet 
basista Walter Ares 
Cerasani a bubeník 

James Drum Coretti. 
„LeBurn Maddox je ve svých živých vy-

stoupeních skvělý a zábavný showman, kterého oceňu-
je  publikum po  celém  světě.  Jeho  kompozice  jsou  ne-
smírně vzrušující a brilantní zvuk je samozřejmostí. Má 
schopnost vyvolat u publika silné emoce. Věřím, že na-
bídku takového koncertu v Hlučíně ocení hlavně hudeb-
ní fajnšmekři, kterých tu jistě máme celou řadu,“ uvedla 
Veronika Antončíková, vedoucí pořádajícího Kulturního 
domu Hlučín.                                                              (iga) 

hlučínskénoviny [8] kultura

VSTuPeNky V PokladNě 
kulTurNíHo doMu 
Je Teď MožNé kouPIT 
I doPoledNe. 

Nová  příspěvková  organizace 
Sport a kultura Hlučín, která vznik-
la sloučením Kulturního centra Hlu-
čín a Sportovně rekreačního areálu 
Hlučín, má nové webové stránky. 
„Stránky jsou stále ve vývoji, po-
řád  řešíme  spousty  dalších  úprav. 
Ale myslím, že už během února by 
již mohly mít finální podobu,“ pro-
zradila  vedoucí  Kulturního  domu 
Hlučín  Veronika  Antončíková. 
Nový web nahradí dosavadní weby 
kc-hlucin.cz a sra-hlucin.cz.
„Stránky  budou  jednoduché,  pře-
hledné,  dynamické  a  doufám,  že 
oproti  těm  předchozím  také  zají-
mavé  designem. Veřejnost  na  nich 
nejde  všechny  informace  o  spor-

tovních, kulturních i společenských 
akcích, které se budou konat v na-
šich  zařízeních,  tedy  v  kulturním 
domě, Červeném kostele, sportovní 
hale  i  v  rekreačním  areálu  na Hu-
čínském jezeře včetně kempu,“ do-
plnila Veronika Antončíková. 
Web  bude  nadále  napojen  do  re-
zervačního  systému  v  rámci  před-
prodeje  vstupenek  na  akce,  uvádí 
aktualizované  kontakty,  bude  pro-
pojen  na Facebook  a  také  na  stále 
populárnější sociální síti Instagram. 
„Připravujeme i propojení se sys-
témem  Ticketstreamu,“  uzavřela 

Nové logo i webové stránky
má Sport a kultura Hlučín

Nové logo příspěvkové organizace 
Sport a kultura Hlučín. Jeho autorem 
je hlučínská agentura arsy line. 

Americká hudební hvězda vystoupí
v dubnu v Červeném kostele 

Klobouky  a  pokrývky  hlavy  jsou 
stejně  staré  jako  lidstvo  samot-
né.  Celou  historií  nás  doprovázejí 
v  různých  podobenstvích,  tvarech 
a materiálech. 
Muzeum  Novojičínska  jako  nej-
větší  vlastník  kolekce  klobouků 
a  pokrývek  hlavy  v  ČR  připravil 
ojedinělou putovní výstavu podivu-
hodných klobouků s názvem Dámy 
a pánové, nechte na hlavě! 
A  právě  tato  kolekce  mapující 
klobouky od 19. století po součas-
nost  bude  k  vidění  od  21.  února 
do  9.  června  v  Muzeu  Hlučínska. 
Mezi  cylindry,  buřinkami,  kapoty 
a kapižony  si  zájemci budou moci 
prohlédnout vojenské přilby a čáka, 
církevní  birety  nebo  klobouk  arci-
biskupa. Další částí budou exotické 
pokrývky  z  Asie,  fezy,  mongol-
ské  čapky,  klobouky  z  Číny  nebo 
svatební  pokrývky  z  kouzelného 
ostrova  Bali.  Uvidíme  kovbojský 
klobouk, mexická  sombrera  a  také 
slamák černého sluhy z jižních stá-
tů USA. Mezi  národopisnými  klo-
bouky se objeví goralské, valašské 
a slovácké, také klobouky vyrobené 
z  hřibu  choroše  či  stromové  kůry. 
Zvláštní  místo  budou  mít  klobou-
ky  slavných  osobností,  mezi  nimi 
i  pokrývky  hlavy  prezidentů  Čes-
koslovenska, kteří navštívili město 
Hlučín.           Metoděj Chrástecký

ředitel Muzea Hlučínska

Nechte na hlavě

Většina  vstupenek  na  hlučínský 
koncert písničkáře Jakuba Smolíka 
je  prodaná.  Zájemci  ale  ještě  stále 
mají šanci. Koncert se uskuteční ve 
čtvrtek 23. února od 19 hodin. Líst-
ky lze koupit přímo v pokladně kul-
turního domu nebo v  informačním 
centru na zámku. 
Rodák z Domažlic, který se v sou-
těži  Zlatý  slavík  stal  v  roce  2003 
skokanem roku, oslovuje publikum 
romantickými,  až  sladkými  písně-
mi. Vystoupení zpěváka se těší vel-
ké  oblibě  také  proto,  že  své  písně 
prokládá  veselými  historkami  ze 
života i vtipnými komentáři součas-
ného  společenského  a  politického 
dění.
„Koncert Jakuba Smolíka je novin-
kou  v  našem  tradičním  programu. 
A  soudě  podle  zájmu  o  vstupenky 
jsme se trefili do vkusu hlučínského 
publika,“ řekla vedoucí Kulturního 
domu Hlučín Veronika Antončíko-
vá.                                           (iga)

Poslední šance
na Smolíka

vedoucí kulturního domu. 
Umožnit  návštěvníkům,  aby  si 
vstupenky  na  akce  v  kulturním 
domě  kupovali  přímo  v  jeho  po-
kladně, by měly nové pokladní ho-
diny.  Otevřeno  bude  i  dopoledne. 
„Chtěli  bychom  poskytnout  našim 
návštěvníkům zároveň všechny  in-
formace  k  pořadům,  které  pro  ně 
chystáme.  Proto  jsme  změnili  po-
kladní  hodiny  tak,  aby  byla  naše 
pokladna  časově  přístupná  jak  pro 
lidi,  kterým  vyhovují  dopolední 
hodiny, tak těm, kteří jsou do pozd-
ního odpoledne v práci a k nákupu 
lístků mohou  využít  až  podvečer,“ 
řekla vedoucí kulturního domu Ve-
ronika Antončíková. V pondělí a ve 
čtvrtek  je  pokladna  otevřena  od  8 
do 16 hodin, v úterý a v pátek od 8 
do 11.30 a ve středu až do večera, 
od 15 do 19 hodin.                        (iga)

leburn Maddox je ve svých živých vystoupeních skvělý  
a zábavný showman.                                                     Foto: archiv
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PořadaTelé JedNé 
z NeJVěTŠícH HudebNícH 
akcí V MoraVSkoSlezSkéM 
kraJI, FeSTIValu ŠTěrkoVNa 
oPeN MuSIc, ozNáMIlI 
dalŠí HVězdy XIII. roČNíku. 

Letos na břeh Hlučínského jezera 
přijede  pražská  kapela  Tata  Bojs, 
německo-americký hudební projekt 
N.O.H.A.  a  lamač  dívčích  srdcí, 
český písničkář Voxel. Vystoupí po 
boku již dříve ohlášených tahounů, 
jako jsou Vojta Dyk s B-Side ban-
dem,  či  kapely  Mandrage,  Mirai 
a Sto zvířat.
„Loňský  program  festivalu  byl 
historicky nejnákladnější a už nyní 
vidíme,  že  s  ohledem  na  zvučná 
jména  letošních  interpretů  loňskou 
částku  výrazně  překročíme.  Ná-
vštěvníci  se  mohou  těšit  na  řadu 
dalších lákavých jmen. Myslím, že 
chystáme  mimořádný  ročník,“řekl 
David Moravec  z pořádající  agen-
tury NewWind Production.
Členové  mezinárodního  projektu 
N.O.H.A.,  který  hraje  drum  and 
bass a world music, se do Hlučína 
vracejí  po  několika  letech.  Opět 
přivezou  energickou  show  plnou 
divokých  rytmů  a  neuvěřitelného 

Na Štěrkovně zahrají N.O.H.A. i Tata Bojs 

výkonu zpěváka Kaia Browna. 
„Moc  se 
do  Hlučína 
těšíme,  tam-
ní  festival 
má  vždycky 
skvělou  atmo-
sférou  umoc-
něnou prostře-
dím na březích 
jezera,“  řekl 
zakladatel  kapely  a  saxofonista 
Philipe Noha. Zpráva o tom, že ka-

pela  letos  vystoupí,  vyvolala  nad-
šení  i  mezi 
f a n o u š k y 
f e s t i v a l u . 
„Štěrkovna 
nám  postou-
pila  do  1. 
ligy!  Super,“ 
napsal  na  fa-
cebookovém 
profilu  mezi-

národní přehlídky jeden z nich.
Již  podruhé  se  na  festivalu  před-

staví  Tata  Bojs.  Pražská  kapela  si 
už vydobyla své místo na české hu-
dební scéně. Její zpěvák a bubeník 
Milan Cais bude mít ale v Hlučíně 
ještě jeden úkol. Zapojí se totiž do 
jednoho  ze  speciálních  projektů, 
jimž bude letošní ročník přímo na-
pumpovaný. 
„Podrobnosti  k  němu  zatím  ne-
chceme  zveřejňovat,“  dodal  pro 
Hlučínské  noviny  tajemně  další 
z pořadatelů Matěj Ostárek. 
Pořadatelé  už  spustili  předprodej 
vstupenek.  Dvoudenní  vstupenka 
nyní stojí 420 korun. 
Lístky  na  festival,  který  se  usku-
teční 28. a 29. července, lze zakou-
pit v síti Ticketstream, v hlučínské 
Hospodě  56,  v  opavské  prodejně 
Sluna  a  také  v  Informačním  cen-
tru  Hlučín  v  budově  zámku.  Tam 
mohou  fanoušci  festivalu  nakoupit 
i speciální dárkové předměty s mo-
tivem  festivalu,  kterým  je  od  loň-
ského  roku  hudební  motýl.  V  na-
bídce  jsou  trička,  tašky,  batůžky 
a další předměty. 
„Zájem  návštěvníků  o  vstupen-
ky  je  velký.  Průběžné  předprodeje 
překonávají  loňský  ročník,  který 
byl rekordní,“ doplnil za pořadatele 
David Moravec.          (iga)

Jednou z hvězd letošní Šterkovny bude i kapela N.o.H.a.                     Foto: archiv

Náš  Hlučínský  pěvecký  sbor, 
který  loni oslavil 20. výročí  svého 
založení, už v letošním roce připra-
vuje nový  repertoár v podobě hlu-
čínských  písní.  Už  na  jaře  s  nimi 
chceme  představit  Hlučín  na  kon-
certě v lázních Jeseník, kde bychom 
měli vystoupit s místním sborem. 
Loňský  rok  byl  pro  sbor  mimo-
řádně  plodný.  Po  úspěšné  jarní 
sezóně, kdy  sbor vystoupil na me-
zinárodním  festivalu  v  Bašce,  jej 
bylo  možné  vidět  opět  pod  vede-
ním současné sbormistryně Barbo-
ry Bortlové na sérii předvánočních 
vystoupení v Hlučíně. Ve spoluprá-
ci  s  pěveckým  sborem  Gymnázia 
Josefa Kainara v Hlučíně připravil 
předvánoční  i  povánoční  program, 
se  kterým  oba  sbory  současně  vy-
stoupily  také  na  novoročním  kon-
certě v Petřvaldu u Karviné. Gym-
nazisté pod pedagogickým vedením 
Petra  Hrabovského  interpretovali 
moderní  písně  doprovázené  vlast-
ní  kapelou,  což  se  setkalo  s  velmi 
příznivou  odezvou  u  hlučínského 
i petřvaldského publika. Hlučínský 

Spolupráce hlučínských sborů 
nabídla nevšední zážitek

sbor  nastudoval  vánoční  koledy, 
vybrané části Foersterovy mše Mi-
ssa Bohemica a další písně duchov-
ní, které byly umocněny klavírním 
doprovodem Karin Basovníkové ze 
Základní umělecké školy P. J Vejva-
novského Hlučín  a  varhanním  do-
provodem Radky Slaninové  z Cír-
kevní konzervatoře Opava. Koncert 
podtrhl mystičnost a zároveň radost 
z nejoblíbenějších svátků roku. Pří-
znivé reakce posluchačů jsou vždy 
velkou  motivací  pro  realizaci  dal-
ších hudebních projektů, které člen-
ky  sboru  plánují  pro  nadcházející 
období.               Monika Tomisová

Sbormistryně s varhanicí při zkoušce.
Foto: Hana Nováková

„
ŠTěrkoVNa NáM 
PoSTouPIla
do 1. lIGy! SuPer!
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Budu se muset učit, ale bude mě to bavit, říká
Barbora Cáblová, vedoucí nového odboru rozvoje

Žáky hlučínských základních škol 
Hornická  a Rovniny  čeká  náročná 
příprava na dubnové celostátní kolo 
přírodovědné  soutěže  Gymkom, 
která  prověří  jejich  znalosti  a  do-
vednosti z biologie, chemie, fyziky, 
matematiky  a  zeměpisu.  Proběhne 
v Opavě. 
Okresní  kolo  třetího  ročníku 
Tříkrálové  vědomostní  soutěže  se 
totiž konalo v pátek 6. ledna na hlu-
čínském gymnáziu.
„O postup bojovalo celkem sedm 
tříčlenných  družstev,  nejúspěšnější 
byly dva  týmy z Hornické a druž-
stvo  z  Rovnin,“  informoval  učitel 
gymnázia  a  organizátor  akce  Petr 

Klein. Žáci řešili teoretické i prak-
tické úlohy. 
„V  biologii  si  například  vyzkou-
šeli  reakci  přírodních  indikátorů 
jako červené zelí, borůvky,  cibule, 
kečup, či ibišek, se sodou a octem. 
V  chemii  zvažovali,  jak  vyřešit 
ekologickou  katastrofu  v  kádince, 
konkrétně jak vyčistit vodu od oleje 
a  barviva.  Ve  fyzice  potom  vyrá-
běli  elektřinu  z  plodin,  například 
z brambor, kiwi nebo citronů. V ze-
měpisu si procvičili užitečný místo-
pis České republiky a v matematice 
rozhýbali  své  mozkové  závity  při 
logických  příkladech,“  vylíčil  Petr 
Klein. (red) 

Děti z Hornické a z Rovnin
bojují v celostátním Gymkomu

Dokončení ze strany 1
Vedete oddělení rozvoje, takže 

kde vy osobně vidíte největší pro-
stor pro rozvoj Hlučína?
Pro  mne  jako  naplaveninu  je  asi 
nejvíce  nedoceněné  Hlučínské  je-
zero  a  jeho  obrovský  rekreační 
potenciál.  Jsem  máma,  takže  vím, 
že  s  malým  dítětem  vždy  hledáte 
a oceníte místo, kde s ním bezpeč-
ně  a  smysluplně  trávit  čas.  Určitě 
budu usilovat o to, aby se areál ještě 
více otevřel celým rodinám a aby se 
tam  zlepšovalo  zázemí  pro  matky 
s dětmi alespoň v rámci současných 
možností omezených tím, že je ob-
last  v  záplavovém území. Myslím, 
že  i  tak  budeme moci  přidat  další 
herní prvky pro děti, zlepšit sociální 
zázemí a podobně. Navíc bude mít 
náš  odbor  na  starosti  i  marketing 
a  jsem  přesvědčena,  že  jezero  si 
zaslouží větší propagaci i za hrani-
cemi okresu a dokonce i Moravsko-
slezského kraje. 

Proč chce dělat inženýrka eko-
nomie práci na městském úřadu? 
K  té  otázce mě  napadá,  že  určitě 
ani  pan  starosta  ještě  před  dvěma 
lety jako majitel a šéf drogerie netu-
šil, kam ho vítr zavane. Se mnou to 

bylo  stejné. Mojí  specializací  bylo 
vyřizovat  na  klíč  evropské  dotace 
zejména pro obce, města, pro země-
dělce. 
Jsem  maminkou  čtyřleté  dcery 
a na dotačních projektech jsem pra-

covala i v době své mateřské dovo-
lené jako OSVČ.
Mým  úkolem  vesměs  bylo  najít 
odpovídající dotační titul, připravit 
žádost,  zajistit  realizaci  včetně ná-
ročných výběrových řízení v soula-

děti pracovaly ve tříčlenných týmech. Foto: Petr klein

barbora cáblová se svou dcerou Helenou.                              Foto: antonín Vaněček

du se zákonem a stále se měnícími 
dotačními  podmínkami  tak,  aby 
měl žadatel jistotu, že dotační pení-
ze  po  vyúčtování  opravdu  dostane 
a nebude je muset vracet kvůli něja-
ké nesmyslné procesní chybě. Mám 
radost,  že  jsem  podepsaná  pod 
sportovním objektem pro FC Velká 
Polom za cca 10 milionů korun, vý-
robnou  ekologických  peletek  také 
za zhruba 10 milionů korun, obno-
vou rybníků za 3 milionů korun… 
Tři  roky  jsem  spolupracovala 
s  jednou školou na zájmově orien-
tovaném projektu. Ta práce mě vel-
mi naplňovala hlavně proto, že vel-
mi  brzy  vidíte  konkrétní  výsledky 
svého snažení. Když mi ale skonči-
la mateřská, řekla jsem si, že musím 
dát svému životu a své práci jasněj-
ší  řád  a  hledat  něco,  v  čem  budu 
spatřovat i do budoucna smysl. 
A v  té době  jsem narazila na vý-
běrové  řízení,  jež  vypsalo  město 
Hlučín,  na  práci,  ve  které  se  sice 
budu muset hodně učit, ale kde také 
uplatním své dosud získané zkuše-
nosti. Obojí mě určitě bude bavit – 
a snad si mohu dovolit  tohle tvrdit 
už po necelém měsíci práce. 

Ivana Gračková
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už PodruHé Se SPorToVNí 
Hala HluČíN STaNe 
děJIŠTěM MezINárodNí 
NePoSTuPoVé SouTěže 
V MažoreTkoVéM SPorTu 
zlaTá HluČíNSká HVězda. 

Její  druhý  ročník  se  uskuteční 
v sobotu 11. února. Spolu s klubem 
Mažoretky Michelle Karviná ji po-
řádá  příspěvková  organizace Sport 
a kultura Hlučín. O přízenň rozhod-
čích i diváků budou bojovat mažo-
retky  s  náčiním  baton,  pom-pom 
a  skupiny A a B  i úplně začínající 
mažoretky. 
Děvčata  se  představí  v  několika 
soutěžních  kategoriích.  V  sólofor-
macích  to  budou  sólo,  duo-trio, 
mini  (baton,  2  baton,  pom-pom, 
mic).  Ve  skupinách  to  pak  budou 
miniformace  a  velké  formace  (ba-
ton, pom-pom, mix). 
„Do Hlučína  na  soutěž  dorazí  na 

Zlatá hvězda mažoretek zazáří v Hlučíně podruhé

400  závodnic.  Vedle  domácích  to 
budou mažoretky z Ostravy, Karvi-
né, Opavy, Brodku u Přerova, Ústí 
nad  Orlicí,  Hradce  nad  Moravicí, 
Olešnice,  Frýdku-Místku,  Havířo-
va, Slatiny, Bystřice, Bílovce a pol-

ské  týmy Mażoretki Mały  Zygzak 
a Formacja Taneczna Zygzak,“ pro-
zradila Eva Neubauerová z organi-
zace Sport a kultura Hlučín. 
V  loňském  ročníku  patřily  k  nej-
větším  hvězdám  dívky  z  Lexy 

Kroměříž,  Michelle  Karviná,  MK 
Ballerisimo Hlučín, Paprsky Hlučín 
a mažoretky z Polska, které budou 
tentokrát obhajovat své loňské me-
daile. Pozvání pořadatelů letos při-
jala a čestným hostem druhého roč-
níku  soutěže  bude  viceprezidentka 
Mezinárodní  federace  mažoretko-
vého sportu Marta Pavelková, která 
se letos stala držitelkou Řádu Eliš-
ky Přemyslovny. 
Vstupné pro dospělé bude 80 ko-
run a pro děti do 12 let 30 korun. 
„Letos poprvé připravíme hlediště 
i  dole  přímo  na  paluvce.  Vstupné 
tam bude  80  korun,“  doplnila Eva 
Neubauerová. 
Podle pořadatelů je soutěž s pest-
rými  kostýmy  a  perfektními  spor-
tovními  i  tanečními  a  někdy  i  tro-
chu kaskadérskými výkony divácky 
velmi  atraktivní.  Zvláště  milá  pak 
bývají  vystoupení  nejmenších  dětí 
ve věku od čtyř do šesti let.       (iga) 

Úspěšná byla podzimní část fotba-
lové sezony v Hlučíně, samozřejmě 
až  na  několik  menších  zádrhelů. 
Všichni  naši  trenéři  se  předvedli 
v dobrém světle, jako pracovití lidé 
s  ambicemi  posunout  celý  hlučín-
ský fotbal do vyšších pater. 
Od 1.  června  loňského  roku platí 
nový přestupní  řád. Statistiky nám 
ukazují,  že během půlroku  se nám 
podařilo  zrealizovat  více  než  sto 
přestupů  směrem  do  klubu.  Člen-
ská  základna  čítá  skoro  300  dětí, 
z  nichž  90  procent  tvoří  kmenoví 
hráči našeho klubu. Šest našich hrá-
čů,  o  které  byl  dlouhodobě  velký 
zájem, přestoupilo do jiných klubů. 
Piecha, Hasala, Fryč, Sotorník, Sto-
klásek  a Šec  se převlékli  do dresů 
Baníku  Ostrava.  S  tímto  silným 
klubem  nemůžeme  dlouhodobě 
soupeřit.  Minimálně  hráči  školní-
ho věku by měli  zůstávat v Hlučí-
ně  a  odcházet  do  větších  klubů  až 
v  dorosteneckých  kategoriích,  ne-
boť u nás se jim dostává mimořád-
né péče. I když je tréninkový proces 
v  Hlučíně  nadstandardní,  musíme 
se zlepšit, třeba i proto, aby kvalitní 
žáci  neodcházeli  do  Baníku,  přes-
tože  zájem  o  ně  je  vizitkou  dobré 
práce.
Naše  filozofie  je  postavená  na 
práci  s mládeží  a výchově od  těch 
nejmenších  už  v  kategorii  přípra-
vek. Nejmenší děti  trénují pod do-
zorem velmi nadšeného a obětavé-
ho šéftrenéra Oldřicha Malého. Na 

pozicích trenérů pak působí několik 
bývalých  výborných  hráčů  a  kva-
litní  trenéři,  jako Marcel Melecký, 
Aleš Březovský či Tomáš Horsinka. 
U kategorie mladších žáků se sna-
žíme dbát na správné návyky hráč-
ské disciplíny a co nejvíc připravit 
hráče na přechod z přípravek mezi 
mladší žáky a dále pak do starších 
žáků  a  tedy  i  na velké hřiště. Pro-
tože  malých  hráčů  se  přihlásilo 
hodně a trenérský tým je vytížený, 
založili  jsme  další  žákovský  tým. 
To dává všem příležitost pravidelně 
si  zahrát.  Jednotlivé  kategorie  ve-
dou  ambiciózní  trenéři  Libor  Fryč 
s Břetislavem Jiřičným a Vlastimil 
Ineman s Janem Pagáčem.
V kategorii starších žáků je nasta-
vena  vysoká  laťka  zejména  proto, 
že obě kategorie,  teda U15 a U14, 
hrají TOP ligu. Podle některých ná-
zorů není účast v tak vysoké soutěži 
s  ohledem  na  aktuální  výkonnost 
nejšťastnější. Za sebe můžu říct, že 
jsem byl hlavním iniciátorem toho, 
aby se nejvyšší soutěže hrály, a tvr-
dil  jsem,  že ostudu  si  neutrhneme. 
Hráči U14 nepřišli z mládežnických 
akademií, ale například z okresních 
klubů jako Michálkovice, Petřkovi-
ce, Píšť, Třebovice, Pustkovec. Tam 
se v minulých letech pravda trochu 
zaspalo.  V  kategorii  jsme  na  po-
sledním místě, ale kluci se zlepšují, 
mají chuť pracovat a již dnes dokáží 
odehrát  vyrovnané  zápasy  s  řadou 
ligových soupeřů. 

Starší žáci U15 se v loňském roce 
prezentovali ve velice dobrém svět-
le, a i proto byl o naše hráče zájem 
z větších klubů. Odchody ale byly 
bohužel  pro  podzimní  část  sezony 
opravdu  citelné.  Věříme  však,  že 
trenéři,  kteří mají  na  starost  skau-
ting  v  zimní  přestávce,  přivedou 
vhodné posily. I  tak si ale myslím, 
že  výkony  týmu  mohly  být  lepší. 
Budu se opakovat, ale trenéři Mar-
tin Folta, Tibor Duda,  Jiří Brančík 
či  Jiří Mostýn  udělali  během  roku 
spoustu práce a kluci by jim ji moh-
li oplácet větší pílí.
Posledními  kategoriemi  mládeže 
jsou dorostenci. U nich by  již měl 
být  vidět  rukopis  trenérů  z  před-
chozích kategorií. Hlavním cílem je 
připravit dorostence pro přechod do 
A mužstva. U kategorie U16 došlo 
v  létě  k  řadě  změn,  tým  se  posílil 
a  to  se  v  sezoně několikrát  ukáza-
lo  jako klíčové. Velkou zásluhu na 
tom  má  trenérská  dvojice  Tomáš 
Ineman a David Žurek.
Nad  výkony  kluků  z  kategorií 
U17 a U19, které řídili kvalitní tre-
néři  Vladimír  Mokrohajský  a  Pe-
ter  Drozd,  cítím  trochu  zklamání 
a to i přes některá slušně odehraná 
utkání. Bylo jich totiž jako šafránu. 
Starší  dorostenci  si  zaslouží  obdiv 
už  jen  zato,  že  se  probojovali  do 
celostátní dorostenecké ligy a vyřa-
dili  ligový Slovan Liberec. Během 
dvou a půl  let  jsme se probojovali 
dvakrát  do  celostátní  ligy,  což  je 

pro FC Hlučín neuvěřitelný úspěch. 
Připomeňme  si  jen,  že  kluby  jako 
Jablonec,  Dukla,  Liberec,  Frýdek 
Místek,  Třinec,  Bohemians  hrají 
soutěž  pod  námi.  Méně  radost-
né  je  ale  naše  aktuální  postavení 
v tabulce a celkově i přístup hráčů 
a dojem z týmu. Právě přístup hrá-
čů  považuji  za  podstatný,  tady  se 
lámal chleba. Kluci mají v hlavách 
krásné představy, smlouvy s kluby, 
ve kterých by chtěli hrát, místo aby 
se soustředili na práci. Snaha trené-
rů pak vychází vniveč. Jen poctivý 
přístup  každého  hráče  jak  v  zápa-
sech,  tak  na  tréninku,  může  aktu-
ální situaci změnit. Víme, že máme 
fotbalové  zázemí  malého  města 
a chceme se měřit s velkými kluby. 
Ale  tréninkové  procesy  a  podmín-
ky se zlepšují každým dnem. Lepší 
výsledky nepřijdou ze dne na den, 
ale důležitý je progres v práci všech 
hráčů ve všech kategoriích. Potěšu-
jící je, že o několik našich hráčů má 
zájem Slavia Praha. 
Náš  klub  má  silnou  historii,  ale 
i současnost. Dokládá to třeba velký 
zájem z řad fanoušků a neuvěřitel-
ný nárůst příznivců na našem face-
bookovém profilu. To nám pomáhá 
dále prohlubovat klubismus. Fotbal 
se má  dělat  pro  fanoušky,  protože 
co  je  v  Hlučíně  nejvíc,  je  domácí 
kotel  při  zápasech. Náš A  tým má 
určitě ten nejlepší ve třetí lize.

Roman Holiš
sportovní ředitel FC Hlučín

FC Hlučín má nejlepší fanoušky ve třetí lize

loni se se závody mažoretek v Hlučíně konaly poprvé. ohlas byl příznivý. 
Foto: kateřina Čeganová
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KAM V HLUČÍNĚ V ÚNORUn

Podmínky
pro zveřejňování
článků
v Hlučínských
novinách: 

n redakce není povinna zveřej-
nit všechny zaslané příspěv-
ky. Je oprávněna texty stylis-
ticky a gramaticky upravovat 
a krátit a opatřit titulkem. 

n Články musí být zaslány elek-
tronicky ve wordu do termínu 
uzávěrky uvedeném v  tiráži, 
maximální počet znaků je 2 
500. Texty nesmí nikoho na-
padat, musí být věcné, vzta-
hovat se k  Hlučínsku a  jeho 
obyvatelům. Musí být pode-
psané celým jménem kon-
krétního člověka, případně 
s jeho funkcí. Jména uváděná 
v  textu musí být celá včetně 
křestního jména.

n Fotografie musí být v  kvalit-
ním rozlišení minimálně 2 Mb 
nejlépe ve formátu JPG (niko-
liv jako součást Wordu). Musí 
ji doprovázet popisek s údaji, 
co je na fotografii. Vždy musí 
být uveden autor fotografie. 

n z názvů obou souborů – tex-
tového a  obrazového - musí 
být patrné, že patří k sobě. 

Posledních pět týdnů plesové sezony prožije Hlu-
čín v únoru a na začátku března. 
V neděli 5. února odpoledne budou plesat ti nej-
menší na Dětském maškarním plese, který pořádá 
Sbor dobrovolných hasičů Hlučín.
„Na  programu  bude  diskotéka,  soutěže  a  samo-
zřejmě  vyhodnocení  nejlepších masek,“  prozradil 
za  pořadatele  Jiří  Sedláček.  Dětský  maškarní  bál 
odstartuje ve 14 hodin. 
FC Hlučín plánuje  své vrcholné  společenské  se-
tkání na pátek 10. února. Hrát bude kapela Manate-
es Friends, součástí programu bude nejen tombola, 
ale také jedno speciální překvapení. 
Fotbalisté  navíc  na  svém  plese  vyhlásí  nejlepší 
fotbalové výsledky roku 2016. 
Ples  seniorů  se  bude  konat  v  pátek  17.  února 
a o den později kulturní dům obsadí hasiči a jejich 
reprezentační ples. 
„K tanci a poslechu na našem tradičním hasičském 
bále bude hrát kapela Staré časy, v programu bude 
samozřejmě předtančení,“ uvedl Jiří Sedláček. 
Masky si nasadí nejen děti na začátku února, ale 
v pátek 3. března i dospělí. „I dospělí se potřebují 
vyřádit. Už více jak deset let se náš ples koná vždy 
v období masopustu a pokaždé je to veselé, uvolně-
ní setkání, po kterém už následuje předvelikonoční 
postní období,“ prohlásil pořadatel Milan Jačanin. 
Již po deváté se v hlučínském domě kultury usku-
teční také tradičně netradiční Ples trochu jinak. Ko-
nat se bude v sobotu 4. března. 
„Zvláštností  našeho plesu  je,  že do programu  se 
zapojují přímo  i  jeho účastníci například  různými 
soutěžemi,“ řekl Dj a pořadatel plesu Filip Talacek 

Na  přednášku  svého  kolegy 
Zdeňka  Seidla  o  jeho  návštěvě 
Haliče,  oblasti  kolem  Przemyślu, 
Bolestraszyc  s  arboretem  a  Lvova 
s jeho památkami, zvou zahrádkáři 
Iris Hlučín. „Halič je spojený s naší 
c. k. historií,“ prozradil Zdeněk Sei-
dl. Přednáška se uskuteční v pátek 
17. února v 16 hodin v prostorách 
klubu Hlučínského muzea.      (red)

Plesat se bude do začátku března

Zahrádkáři zvou na 
povídání o Haliči 4.2. 10:00 Volejbal 2.liga muži TJ Hlučín - VK Polanka n/O Sportovní hala Hlučín 

5.2. 10:00 Volejbal KP juniorky TJ Hlučín - SK Slezan Orlová Sportovní hala Hlučín 
5.2. 14:00 Dětský maškarní ples SDH KD Hlučín
7.2. 19:00 Návštěvní den u M. Šimka – divadlo KD Hlučín
9.2. 18:00 Alenka v říši divů – představení ZUŠ Hlučín KD Hlučín
10.2. 20:00 Ples FC Hlučín KD Hlučín
11.2. 8:00 Zlatá Hlučínská hvězda - mažoretky Sportovní hala Hlučín
11.2. 11:00 FC Hlučín - SK Prostějov, zimní příprava muži Fotbalové hřiště
12.2. 16:00 Alenka v říši divů – představení ZUŠ Hlučín KD Hlučín
17.2. 15:00 Ples seniorů KD Hlučín
18.2. 10:00 Volejbal 2.liga muži TJ Hlučín - TJ Sokol Šlapanice Sportovní hala Hlučín 
18.2. 11:00 FC Hlučín - Unia Turza Slaska (3. polská liga), zimní příprava Fotbalové hřiště
18.2. 20:00 Hasičský bál SDH KD Hlučín
19.2. 10:00 Volejbal KP juniorky TJ Hlučín - TJ Slavoj Český Těšín Sportovní hala Hlučín
21.2. 16:00 Dámy a pánové, držte si klobouky, - vernisář výstavy Muzeum Hlučínska
22.2. 17:00 5 jazyků lásky, seminář Michala Krchňáka RC Naděje
23.2. 13:15 Okrskové kolo dětské recitace DDM Hlučín
23.2. 19:00 Jakub Smolík – koncert KD Hlučín

27.2. – 2.3. Jarní prázdniny v DDM, příměstský tábor pro děti od 6 do 9 let DDM Hlučín
Připravujeme na březen 2017

3.3.  Maškarní ples pro dospělé KD Hlučín
4.3.  Ples Mladých KD Hlučín
13.3.  Komici s.r.o. – divadlo KD Hlučín
21.3.  Veřejné forum KD Hlučín
25.3.  Farmářské trhy Hlučínské náměstí
27.3.  Den učitelů KD Hlučín

z TOP-produkce.cz. Protože jeho ples uzavře letošní pleso-
vou sezonu, chce na něm pořadatel také „pochovat basu“. 

(iga)

leden zakončil velký, reprezentační Ples města Hlučína.
Foto: Veronika antončíková
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(ředitel KC Hlučín), Ivana Gračková (tisková mluvčí), Mgr. Michal Kubíček (PRONETmedia, s.r.o.). Redakce: Ivana Gračková. Sazba, tisk: PRONETmedia, s.r.o. Dis-
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Semafory na nejproblematičtější 
křižovatce ve městě, přijdou 
hlučínský rozpočet na méně, než 
se čekalo. Část zaplatí dotace.                   

Čtěte na straně 3

Vodní kombajn pro Hlučínské 
jezero se už začne vyrábět. V létě 
bude likvidovat stolístek klasnatý. 
   

Čtěte na straně 5

Tříkrálová sbírka letos překonala 
rekord z roku 2015. Vybralo se 
1,96 milionu korun.

Čtěte na straně 7

Z měsíce na měsíc se na radnici 
v Hlučíně odehrály velké změny. 
Do důchodu odešla v závěru pro-
since dlouholetá vedoucí odboru 
školství Alena Münstrová, k 1. 
lednu vznikl nový odbor rozvoje 
a do jeho vedení přišla čerstvá po-
sila týmu, osmatřicetiletá Barbora 
Cáblová. 

Ptali jsme se jí, co všechno by 
tahle rošáda mohla přinést radnici 
i městu. 

Jak vznikl nový odbor rozvoje, 
který vedete?   

Vznikl jako logické spojení ak-
tivit orientovaných směrem k ve-
řejnosti a samozřejmě k rozvoji 
města, jak ostatně napovídá název 
odboru. Nejde o žádné další roz-
šiřování úřadu, ba právě naopak. 
Pod jednu hlavičku se spojují úsek 

regionálního rozvoje a úsek škol-
ství, kultury a sportu. 

Co bude jeho úkolem? 
Pracovníci odboru budou nadá-

le zajišťovat to co dříve, ale náš 
postup v těchto oblastech budeme 
nyní více koordinovat, naše čin-
nosti budou více provázané. To 
byl hlavní smysl organizační změ-
ny.  Staráme se nadále o všechny 
školy, školky a další příspěvkové 
organizace města, i o sport, kultu-
ru a společenské dění ve městě, a 
také o naše seniory. 

Zajišťujeme naše dobré kontakty 
s partnerskými městy v zahraničí. 
Pečujeme o občanské záležitosti, 
tedy pořádáme vítání občánků, se-
tkání s jubilanty, ocenění význam-
ných občanů města nebo dárců 
krve, vedeme městskou kroniku, 

podporujeme turistický ruch a také 
komunitní život a aktivity. 

Našim úkolem je také pomáhat 
se získáváním dotačních titulů a 
grantů pro příspěvkové organiza-
ce města a připravovat koncepční 
dokumenty rozvoje města. Koor-
dinujeme i aktivity v oblasti pre-
vence kriminality a drogové pro-
blematiky.  

Bývalá vedoucí odboru školství 
Alena Münstrová, která na úřa-
du v Hlučína pracovala dvanáct 
let, pro svou práci dýchala. Byla 
vždy oporou a dobrou rádkyní 
hlučínským školám. Vzdělání 
všichni považujeme za velmi vý-
znamné, proto je na místě otáz-
ka, zda i nově vzniklý odbor po-
skytne školám obdobně široký a 
perfektní servis. 

Jsem si dobře vědoma toho, že 
budeme muset všichni odvádět 
hodně práce, abychom dokázali 
školám zajistit tentýž servis, jaký 
jim poskytovala velmi zkušená a 
obětavá Alena Münstrová. A vím, 
že já sama se budu muset hodně 
učit. Snad mě paní Münstrová ne-
odmítne, když za ní přijdu na radu. 

Na úseku školství od druhé polo-
viny příštího roku ubude část prá-
ce, protože se bude měnit systém 
financování škol a určitý díl naší 
současné agendy se vrátí zpátky 
na kraj. To by nám mělo trochu 
uvolnit ruce, abychom se mohli 
více věnovat každodenní pomoci 
školám, do které bych chtěla do-
plnit i větší podporu pří získávání 
zejména náročnějších evropských 
dotací.    Pokračování na straně 10

Budu se muset učit, ale bude mě to bavit, říká
Barbora Cáblová, vedoucí nového odboru rozvoje

Na Hlučínském jezeře se letos v lednu po mnoha letech opět bruslí.  Mrazy hluboko pod nulou vytvořily na hladině tlustou vrstvu ledu, na které si 
bruslaři užívají zdravého pohybu, ojediněle se přidávají i lyžaři na běžkách. Na jezero ale vyráží na vlastní nebezpečí. Podmínky pro bruslení pomáhá 
zlepšovat i příspěvková organizace Sport a kultura Hlučín. „Na vodním oku, kde je jen malá hloubka vody a silná vrstva ledu, upravujeme povrch, aby 
byl pro bruslaře příjemný,“ řekl ředitel organizace Petr Breitkopf.                             Foto: Ivana Gračková

Bruslaři vyrazili na Hlučínské jezero 

MÍSTO KYTIČKYn

 [13] hlučínskénoviny občané

PADESÁT LET V ŽIVOTĚ JEDINCE I MĚSTA (3. DÍL – 90. LÉTA)n
Přivítali jsme:
Nina Šimánková *2016
Alexandr Strniště *2016

Jubilanti:
Evald Honus *1935
Gertruda Reiská *1928
Alena Kachlová *1937
Josef Thomas *1932
Zdeňka Dardová *1934

Rozloučili jsme se:
Arnošt Dihel

ZAMĚSTNÁNÍn

PODĚKOVÁNÍn

Přicházejí  devadesátá  léta  plná 
změn. Z Městského národního vý-
boru  Hlučín  se  stal  Městský  úřad 
Hlučín.  Od  roku  1990  vede  měs-
to  starosta,  postupně  JUDr.  Wan-
derburg,  Voráček,  Adamec,  Ing. 
Maňas,  Ing.  Ostárek,  Ing  Kubuš, 
Mgr. Paschek. 
Byla přejmenována celá řada ulic. 
Začíná se podnikat. Ve městě vzni-
ká spousta malých obchůdků s růz-
ným sortimentem. Přijíždějí  i viet-
namští obchodníci. 
Rozjely  se  restituce.  Byl  zahájen 
prodej bytů do osobního vlastnictví 
nájemcům. Město získalo do majet-
ku  evangelický  kostel  a  provedlo 
jeho rekonstrukci.
Kino Mír přešlo pod správu Kul-
turního domu. Byla zrušena restau-
race  Slezan  a  otevřena  Hlučínská 
pivnice.
Od  Hlučína  byly  odděleny  v  ro-
ce 1990 Hať, Darkovice, Děhylov, 
Vřesina, Dobroslavice; v roce1993 
Kozmice. 
V  roce  1991  vzniká Městská  po-
licie  Hlučín  se  sídlem  v  budově 
městského úřadu. V roce 1992 pře-
šla pod správu města veškerá zdra-
votnická  zařízení.  Došlo  k  jejich 
privatizaci. Lidé si mohou svobod-
ně volit  lékaře. Do nových prostor 
v areálu polikliniky se přestěhova-
lo  střední  odborné  učiliště. Vznikl 
Dětský ranč na ulici Dlouhoveské, 
který se později přestěhoval na uli-

ci Celní. Okresní úřad Opava začal 
připravovat  výstavbu Domova  dů-
chodců Hlučín.
Na  ulici Hluboké,  v  budově,  kde 
je  dnes  umístěno  rehabilitační  od-
dělení pro děti s psychomotorický-
mi vadami, byly zrušeny jesle. 
Činnost  zahájily  finanční  úřad, 
úřad práce, stanice celní stráže, po-
bočka Komerční banky.
Vznikla  společnost  Teplo  Hlučín 
a společnost Vodovody a kanaliza-
ce Hlučín.
Byl  zrenovován  starý  hlučínský 
pivovar.  Jednota  vybudovala  na 
Markvartovické  ulici  montovaný 
sklad.
Vedle  autobusového  nádraží  vy-
rostla budova České spořitelny. Po-
staven byl i bytový dům u Základ-
ní  školy Rovniny, dále Mountfield 
a výrobna suchých maltových smě-
sí.
Byly postaveny prodejny automo-
bilů Automotoland, Autosalon Re-
nault a Autocentrála ACA.
Ve  městě  vyrostly  supermarkety 
Plus  (nynější  Penny)  Lidl  a  Billa. 
Stavbě Billy musely bohužel ustou-
pit  Rothschildovy  stáje.  Došlo 
i k rekonstrukci náměstí. 
Uzavřena byla Mateřská škola sta-
ré Rovniny. Určitou dobu v přízemí 
budovy sídlila charita.
Byla  založena  Městská  televize 
Hlučín.
Kulturní  dům  prošel  generál-

ní  rekonstrukcí. Od  roku 1997 by-
la  ke  kulturnímu  domu  přičleněna 
knihovna. 
Město v roce 1997 koupilo za 7,8 
milionů  korun  hlučínský  zámek 
a  pustilo  se  do  jeho  rekonstruk-
ce. Opravena byla  i Wetekampova 
hrobka. Začalo zviditelňování bašt. 
V roce 1996 byla dokončena stav-
ba  nové  hasičské  zbrojnice,  síd-
la  profesionálních  hasičů  i  Sboru 
dobrovolných hasičů Hlučín na uli-
ci Celní
Technické  služby  ukončily  svoz 
komunálního odpadu a tuto činnost 
převzala  společnost Marius  Peder-
sen. Ve městě odstartovala separace 
komunálního odpadu.
Postupně  se  nasvětlily  historic-
ké budovy, kostel sv. Jana Křtitele, 
evangelický kostela a radnice.
Na OKD  byla  vybudována  točna 
autobusové linky číslo 56. Na Rov-
ninách  vznikla  výstavbou  rodin-
ných domků ulice Okružní, navazu-
jící na ulici Svornosti. 
Při  největší  povodni  v  roce  1997 
hrozilo protržení hráze a dolní vý-
pusti  Hlučínského  jezera.  Hráz  se 
podařilo zpevnit a udržet.
Tradicí  se  stala  ukázka  bojové 
techniky v areálu opevnění Hlučín 
– Darkovičky. 
Občasník Hlučínský zpravodaj se 
změnil  v měsíčník  s  názvem Hlu-
čínské noviny.        Anna Heczková

bývalá archivářka 

Domov pod Vinnou horou Hlučín, 
p.o., Dlouhoveská 91/1915, Hlučín
hledá  zaměstnance  na  pozici  ku-
chař/kuchařka,  pomocný  kuchař/
kuchařka,  pracovník  v  sociálních 
službách – přímá péče.
Bližší  informace  na  www.dd-
hlucin.cz,  nebo  na  tel.:  Ing.  Dana 
Kostřevová 734 108 190, 595 020 
577.

Zahrádkáři z Bobrovníků ukončili 
rok 2016 v neděli  4.  prosince přá-
telským posezením spojeným s vý-
stavou  zaměřenou  na  vánoční  té-
matiku. Bylo to velice pěkné a milé 
setkání přátel uprostřed adventního 
času. Zazpívali jsme si společně vá-
noční koledy a tak jsme se naladili 
na nadcházející nejkrásnější svátky 
v  roce.  Domů  jsme  se  rozcházeli 
v přátelské náladě  s přáním hodně 
štěstí  a  pohody  do  nadcházejícího 
roku. 

Alžběta Sukačová 
členka výboru

Zahrádkáři z Bobrovníků ukončili rok stylově

Děkujeme  všem  příbuzným,  přá-
telům,  sousedům  a  známým,  kteří 
přišli doprovodit na poslední cestě 
paní  Blanku  Harazimovou  z  Hlu-
čína.  Za  projevy  soustrasti  a  kvě-
tinové dary, za procítěný smuteční 
projev paní Košařové. Za zajištění 
celého  pohřbu  děkujeme  pohřební 
službě Breuer.
 Za zarmoucenou rodinu manžel, 

dcera a synové s rodinami. 

n Pronajmu byt 2 + KK s balkónem 
v Hlučíně na Severní 33. Nájem 7 
500  Kč  včetně  energií.  Kontakt: 
724 222 123 

SOUKROMÁ INZERCEn

 zahrádkáři z bobrovníků nezahálejí ani v zimě.                      Foto: roman Šťastný








