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hlučínskénoviny

Hledá se vánoční strom na Mírové 
náměstí. A Josef Hlubek opět 
shání větve na adventní věnec.

               Čtěte na straně 6

Ulice Rovniny se začne opravovat  
v říjnu. Využije se k tomu šestimili-
onová dotace z evropských peněz. 

          Čtěte na straně 3

Miloš Zeman navštívil v září  
Hlučín. Byl to již pátý prezident, 
který do města zavítal. 

      Čtěte na straně 2

První čtyři měsíce ve funkci ře-
ditele Charity Hlučín má za sebou 
Pavel Sobol. Jeho pozice není ni-
jak jednoduchá, nastoupil po Luká-
ši Volném, který v Hlučíně působil 
dvanáct let a těšil se veliké oblibě. 
Svou práci zahájil naplno 31. květ-
na, symbolicky Charitní poutí 
v Ludgeřovicích. 

„Jsem moc rád, že mohu být sou-
částí organizace, která je největším 
nestátním poskytovatelem zdravot-
nických a sociálních služeb, sym-
bolem pomoci a milosrdenství. 
Zároveň si uvědomuji obrovskou 
zodpovědnost,“ řekl nový ředitel. 

Od počátku oceňuje především 
stabilní charitní tým složený z od-
borníků, kteří navíc dávají Charitě 

kus svého srdce. Těší ho také dobrá 
spolupráce s městem Hlučín, kterou 
vnímá jako klíčovou. 

Jeho zhruba padesátičlenný tým 
v současnosti zajišťuje mnoho akti-
vit, přičemž k těm nejviditelnějším 
patří zejména terénní služby. 

„Zdravotní sestry, pečovatelky 
a asistentky dojíždějí přímo do ro-
din a pomáhají seniorům a handi-
capovaným v jejich domácím pro-
středí. Pro rodiny je to obrovská 
pomoc. V Ludgeřovicích provozu-
jeme Charitní domov sv. Mikuláše 
pro seniory, kde je i sociálně terape-
utická dílna. Do té dojíždějí i klienti 
z Hlučína. V Hlučíně provozujeme 
právní poradnu, zajišťujeme sběr 
šatstva i pomoc lidem bez domova. 

Máme také půjčovnu pomůcek,“ 
vyjmenoval Pavel Sobol. Věří, že 
se mu podaří v Hlučíně více roz-
vinout dobrovolnickou činnost, do 
které se zapojí místní firmy a osob-
nosti, které tak půjdou příkladem. 
Ve spolupráci s městem chce zavést 
komplexní sociální poradnu, kam 
by člověk, který se ocitne ve složité 
životní situaci, mohl s důvěrou za-
jít pro bezplatnou radu, ať už se bu-
de potýkat s problémy finančními, 
sociálními či třeba právními.  Nová 
poradna, ve které by člověk v nouzi 
našel pomocnou ruku ve všech ob-
lastech pod jednou střechou, by mě-
la navazovat na současnou právní 
poradnu, která v Hlučíně dobře fun-
guje už řadu let.    Ivana Gračková

Nový ředitel Charity Hlučín chce zavést komplexní poradnu

Nový ředitel Charity Hlučín Pavel So-
bol.             Foto: archiv Charity Hlučín

RoStoU! NeJedNá Se 
o Ale HoUBy Po dešti, 
NýBRž o dVě těloCVičNy 
V MěStSkýCH čáSteCH 
dARkoVičky A BoBRoVNíky. 

V Darkovičkách se začalo se stav-
bou tělocvičny o měsíc dříve, takže 
tam už se stavba pomalu rýsuje. 

„Máme hotové přípojky vody, 
elektřiny a plynu, vybudovaná je 
vsakovací jímka pro odvod dešťové 

vody, uložená je čistírna odpadních 
vod. Už stojí ocelová konstrukce 
haly,“ vyjmenovala investiční tech-
nička Městského úřadu Hlučín Pav-
la Holibková. Jak tělocvična po-
malu roste, sledují snad všichni 
obyvatelé Darkoviček, nejpečlivě-
ji ovšem děti a učitelé místní školy. 

„Vidíme na stavbu z oken a s nad-
šením ji sledujeme. My sice za hez-
kého počasí využíváme venkovní 
hřiště a v zimě chodí celá škola pra-

videlně plavat, ale jinak máme na 
hodiny tělocviku k dispozici jen sál 
kulturního domu, který je naprosto 
nevyhovující. Až bude hotová tělo-
cvična, bude to obrovský kvalitativ-
ní skok,“ řekla ředitelka školy Mo-
nika Kamrádková. 

I v Bobrovníkách postupují prá-
ce podle harmonogramu. „Stavba 
bude pod střechou do zimy podle 
plánu. V první polovině září se do-
končil podkladní beton zázemí tě-

locvičny, následně začaly práce na 
položení podkladního betonu sa-
motné tělocvičny,“ informoval in-
vestiční technik Martin Beutel.  
„Cestou na oběd chodíme kolem 
stavby a naše děti bedlivě sledují, 
zda stavbaři pracují dost rychle. Už 
dokonce vymýšlely, že by jim cho-
dily pomoct, aby byla tělocvična co 
nejdříve hotová,“ prohlásila ředitel-
ka Základní školy Bobrovníky Ve-
ronika Mrázková.                    (iga)

Tělocvičny v Darkovičkách a Bobrovníkách 
budou do zimy pod střechou

tělocvična v darkovičkách má již hotové ocelové konstrukce.....          ...ale i ta v Bobrovníkách jde podle plánu a brzy poroste.      Foto: His Madworld  
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Jsme město s názorem
Když do Hlučína 

začátkem září zaví-
tal prezident Čes-
ké republiky Mi-
loš Zeman, měli 
jeho příznivci velkou 

radost, ovšem jeho odpůrce to nepo-
těšilo a některé dokonce rozladilo. Já 
osobně jsem zažíval nejen pocit ra-
dosti, ale taky pýchy. A jsem přesvěd-
čen, že si ho klidně v Hlučíně mohli 
dovolit i ti, kteří s postoji preziden-
ta Zemana bytostně nesouhlasí. Pře-
devším pro patnáctitisícové město je 
vždy poctou, když do něj zavítá hlava 
státu, a ještě volena přímo občany. 
Upřou se na ně v tu chvíli alespoň na 
okamžik mnohé oči. A my jsme si ve 
středu této pozornosti vedli moc dob-
ře. Všichni se bezvadně zhostili svých 
úkolů, a že jich v souvislosti s orga-
nizací takové návštěvy nebylo málo. 
Za to jim patří velký díky, který po-
sílám nejen já, ale zaslal ho dopisem 
i hejtman Moravskoslezského kra-
je Ivo Vondrák a také ředitel odbo-
ru protokolu prezidentské kanceláře 
Vladimír Kruliš. Pochlubili jsme se 
šikovnými dětmi, úspěšnými drobný-
mi podnikateli, zdatnými hasiči, vy-
nikajícími hlučínskými koláči, ori-
ginálním darem, pracovitými lidmi. 
Na náměstí přišli přivítat prezidenta 
a diskutovat s ním davy lidí. A všich-
ni byli kultivovaní, slušní, nebáli se 
nahlas říct svůj názor, ať už se jim 
počínání prezidenta líbí nebo k němu 
mají výhrady. Formulovat je nahlas 
před velkou skupinou posluchačů, 
věřte mi, není vůbec jednoduché. Ne-
jen prezidentovi, ale všem, kteří v tu 
chvíli upřeli svou pozornost na Hlu-
čín, jsme předvedli, že u nás fungu-
je občanská společnost. A s odkazem 
na výrok samotného prezidenta mohu 
pyšně říct, že i naše město má názor 
a jeho občané se ho nebojí říct. 

Miloš Zeman: „Pokaždé, když poli-
tik řekne nějaký názor, rozdělí společ-
nost. Jediným způsobem jak neroz-
dělit společnost, je nevyslovit žádný 
názor. A já se ptám: Na co mít prezi-
denta, který nemá žádný názor?“

město

S více jak měsíčním předstihem 
skončila v polovině září rekon-
strukce ulice Pode zdí, která měla 
podle plánu trvat až do druhé po-
loviny října. Součástí byla i opra-
va dvou parkovacích míst u prodej-
ny masa a patnácti u drogerie DM, 
navíc přibylo šest parkovacích míst 
u křižovatky s ulicemi na Valech  
a Úzká.        (red)

Oprava ulice Pod zdí
skončila s předstihem

Miloš ZeMAN Byl PátýM 
PReZideNteM, kteRý 
NAVštíVil NAše MěSto.

Prezident České republiky Miloš 
Zeman navštívil ve čtvrtek 7. září 
město Hlučín, kde ho přivítal sta-
rosta města Pavel Paschek. V závě-
rečný den třídenní návštěvy Morav-
skoslezského kraje to bylo jediné 
město, kam zavítal. Odpoledne zde 
měl také svou tiskovou konferenci.

Zážitek na celý život mají z pre-
zidentské návštěvy tři děvčátka 
z Ballerisima, hlučínského klubu 
mažoretek. Dana Nováková, Adéla 
Stanková a Nikola Biliková v kro-
jích vítaly prezidenta hlučínskými 
koláči. „Pan starosta řekl panu pre-
zidentovi, že všude se vítá chlebem 
a solí, ale u nás dáváme na uvítanou 
naše koláče. A pan prezident chtěl 
makový a taky nám za koláč po-
děkoval,“ řekla Adélka Stanková. 
„Ještě tam byly tvarohové a povi-
dlové,“ dodala její kamarádka Da-
na Nováková. 

Poté se prezident sešel s vedením 
města Hlučín, zastupiteli a pozva-
nými osobnostmi. Potěšila ho in-
formace, že Hlučín má mimořádně 
nízkou nezaměstnanost, kolem 2,5 
procent. „Na severovýchodě Mo-
ravy jsme kraj razovity, jak se ří-
ká, ale my na Hlučínsku jsme navíc 
kraj pracovitý,“ komentoval to sta-
rosta Pavel Paschek.  

„Ani ne tříprocentní nezaměstna-
nost, krásné číslo, kdo to má! Na-
víc zajímavá historie. A ještě máte 
kombajn, který sklízí stolístek klas-
natý! To jsem nikde jinde nezažil, 
i když pan starosta říkal, že podob-

ný mají i Plzeňáci,“ poznamenal 
prezident Zeman. 

V diskuzi o problémech s doprav-
ní infrastrukturou měl prezident Ze-
man pro Hlučínské dobrou radu. 
Město roky usiluje o obchvat. Zvý-
šená dopravní zátěž ho trápí v sou-
časnosti ještě více, protože dokud 
nebude dokončena v Ostravě pro-
dloužená Rudná, mnoho řidičů zvo-
lí průjezd Hlučínem při cestách me-
zi Ostravou a Opavou. Prezident se 
domnívá, že město by mělo zvýšit 
tlak na ministerstvo dopravy, s je-
hož šéfem Danem Ťokem se setká-
vá nejčastěji ze všech ministrů.   

A Ještě Máte koMBAJN, 
kteRý SklíZí StolíStek 
klASNAtý! 

„Mohu vám prozradit tajem-
ství. Peněz má na to dost. Ve Stát-
ním fondu dopravní infrastruktu-
ry je dneska asi 80 miliard korun,“ 
prohlásil Miloš Zeman. Pozname-
nal, že většinou bohužel chybí vy-
koupené pozemky a stavby kom-
plikují ekologičtí aktivisté. Poradil 
starostovi, aby se co nejdříve se-
šel s ministrem dopravy, u něhož 
se může na setkání s prezidentem 
odvolat. Následně se prezident se-
šel s občany na Mírovém náměstí. 
Město obdaroval standartou, kte-
rou připevnil k hlučínskému prapo-
ru. Ten po celou dobu ceremoniálu 
držel dobrovolný hasič z hlučínské 
městské části Bobrovníky Jakub Ši-
mánek. 

„Všichni naši hasiči jsou trénovaní 
a fyzicky zdatní. Ale tentokrát jsme 
vybírali i podle zkušeností. Držet 
prapor, který je připevněn na tyči 
v délce bezmála dvou metrů, a ješ-
tě s ním manipulovat nad hlavou 
prezidenta, není vůbec jednoduchý 
úkol,“ řekl starosta Pavel Paschek. 
Jakub Šimánek přiznal, že měl si-
ce trochu trému, ale nijak zvlášť prý 
manipulaci s praporem trénovat ne-
musel. „Už jsem si to opakovaně 
vyzkoušel při jiných slavnostních 
příležitostech, takže jsem si byl jist, 
že to zvládnu. Ale to víte, že člo-
věk je v takové chvíli vždycky tro-
chu nervózní,“ řekl hasič, který svůj 
úkol vnímal jako poctu.  

Město se s prezidentem rozloučilo 
neobvyklým darem. Dostal histo-
rický znak města vyvedený v čoko-
ládě. Na jeho zhotovení potřeboval 
Pavel Přebinda z hlučínské firmy 
Královská čokoláda pět kilo čoko-
lády. „Je to poprvé, co naši čokolá-
du dostane jako dar prezident. Ale 
už jsme dělali jednu jako dar pro 
britskou královnu a obří čokoládu 
jsme vyráběli i pro atletického krále 
Usaina Bolta,“ prozradil majitel ne-
velké, ale úspěšné  hlučínské firmy. 

Znak má rozměry 40x60 cm a je 
zhotoven ze tří druhů velmi kva-
litní čokolády. „Kvalitní čokoláda, 
podle našeho názoru, vždycky po-
těší, protože každý máme mezi svý-
mi blízkými někoho, kdo si na ni 
rád pochutná. Navíc připomeneme 
podobu našeho historického zna-
ku a ještě to bude propagace šikov-
ných a podnikavých lidí z Hlučína,“ 
komentoval výběr daru starosta Pa-
vel Paschek.        Ivana Gračková

Hlučín se předvedl v dobrém světle

„

Prezidenta Zemana vítaly hlučínskými koláči dívky z Ballerisima.        Foto: Adolf Horsinka
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n rozhodla o záměru pronajmout 
byt číslo 8 v Hlučíně v ulici Čs. 
armády 876/7 o velikosti 1 + 1 
formou výběrového řízení obál-
kovou metodou, s podmínkou 
nabídky počtu měsíců, za které 
budou při podpisu smlouvy jed-
norázově uhrazeny zálohy na 
nájemné. Termín ukončení po-
dávání nabídek je 18. října 2017. 
Podmínky výběrového řízení na-
jdou zájemci na webu města. 
n odsouhlasila změnu úhrad za 

poskytování sociálních služeb 
v denním stacionáři Dětské re-
habilitace Hlučín, který bude dle 
zájmu prodlužovat dobu pobytu 
dětí až do odpoledních hodin. 
Stacionář tak nabídne rodičům 
postižených dětí stejnou možnost 
chodit do zaměstnání, jakou mají 
rodiče zdravých dětí umístěných 
v mateřských školách. 
n projednala Memorandum o vzá-

jemné spolupráci na projektu 
zhotovení aplikace usnadňují-
cí tvorbu územních plánů měst 
mezi městem Hlučín a Fakultou 
stavební Vysoké školy báňské 
– Technické univerzity Ostra-
va. S projektem se bude fakulta 
ucházet o podporu z Technolo-
gické agentury ČR. 
n rozhodla poskytnou finanční pří-

spěvek ve výši 2 tisíce korun pro 
dítě na ozdravné pobyty žáků 3. 
tříd ve školním roce 2017/2018 
ze ZŠ Rovniny, dr. Miroslava 
Tyrše, Hornická a Bobrovníky. 
Příspěvek bude poskytnut dětem 
z Hlučína, které se pobytů proka-
zatelně zúčastní.  
n rozhodla, že zhotovitelem pro-

jektové dokumentace na nové 
šatny a zázemí TJ Hlučín a FK 
Hlučín bude projektant Matěj 
Kudlík z Opavy za cenu 576 075 
korun. 
n pronajala pět městských bytů 

v ulicích 1. máje, Severní a Dr. 
Ed. Beneše.

RAdA MěStA V ZáŘín

město

Dláždění v Bochenkově ulici, kte-
rá se kompletně rekonstruovala 
v loňském roce, se bude opravovat. 
Žulové dlažební kostky vystupují 
na povrch, protože voda vyplavila 
spárování, jedna kostka už dokon-
ce chybí. Město proto práce rekla-
movalo u stavební firmy Berkastav. 

„S prací firmy jsme loni byli spo-
kojeni, dokonce odevzdala dílo 
s předstihem. Bohužel pokud se ny-

ní objevily závady, musí je firma 
samozřejmě na své náklady dát do 
pořádku. Předpokládáme, že komu-
nikaci opraví během října, nejpoz-
ději v listopadu,“ řekla místosta-
rostka Blanka Kotrlová. 

Znova opravovat silnici krátce po 
dokončení práce museli i stavbaři 
z Eurovia. Původně osadili špatně 
kanály, které se v ulici Pěkníkova 
netypicky nachází uprostřed komu-

nikace. Když dávali svou chybu do 
pořádku, na čerstvě vyasfaltované 
silnici udělali hned výřezy. Město 
takto odevzdanou práci nepřevzalo 
a trvalo na novém vyfrézování po-
vrchu a položení jednolité vrstvy 
asfaltu. 

„Stavební firmy si musí zvyknout, 
že u nás uspějí jen s kvalitně odve-
denou prací. Nedostatky se samo-
zřejmě vždycky mohou vyskytnout, 

proto si velmi vážíme přístupu obou 
firem, které se k řešení vzniklých 
problémů postavily čelem,“ prohlá-
sila místostarostka Kotrlová, která 
se zároveň omluvila všem občanům 
za komplikace způsobené staveb-
ními pracemi. „Bohužel bez urči-
tých omezení pro obyvatele města 
se stavby a větší opravy neobejdou. 
Vždy se je snažíme zkrátit na mini-
mum,“ doplnila.                        (iga)

NA RoZSáHlé StAVeBNí 
PRáCe Se PodAŘilo ZíSkAt 
šeStiMilioNoVoU dotACi. 

Původně nebyla finančně náklad-
ná rekonstrukce ulice Rovniny na 
letošní rok zahrnuta do rozpočtu 
města, který se schvaloval v závě-
ru loňského roku. Objevil se však 
dotační titul, ze kterého bylo možné 
žádat na opravu evropskou dotaci. 
Město proto okamžitě využilo už 
dříve zpracovaný projekt. S žádos-
tí o dotaci na stavební úpravy uli-
ce Rovniny z Integrovaného regio-
nálního operačního programu letos 
uspělo. Zastupitelé, kteří se kvůli 
tomu sešli na mimořádně svolaném 
zasedání, proto schválili dodatečné 
zahrnutí rekonstrukce do rozpočtu 
města pro letošní rok. 

„Byli jsme moc rádi, že tak za-
stupitelé rozhodli. Bylo by samo-
zřejmě škoda přijít o dotační pení-
ze,“ komentovala to místostarostka 
Hlučína Blanka Kotrlová. 

„Projekt řeší stavební úpravy 
místní komunikace v ulici Rovniny 
v úseku od nemovitosti č. p. 1455 
po vodní tok Jasénka a dále pak 
k nemovitosti č. p. 968. Budou se 
budovat nové a obnovovat stávají-
cí chodníky, na silnici se bude po-
kládat nová živičná vrstva, bude se 
obnovovat příjezd a přístupu k sou-
sedním nemovitostem a také do-
pravního značení. Komunikace se 
upraví na bezbariérové,“ vyjme-
novala vedoucí investičního odbo-
ru Městského úřadu Hlučín Gabri-
ela Dihlová. 

Chodníky jsou navrženy s krytem 
z betonových dlaždic o tloušťce 60 
milimetrů, vjezdy budou mít kry-
ty z betonových dlaždic o tloušť-
ce 80 milimetrů. Lemované budou 
betonovými obrubníky, které bu-
dou ve vjezdech sníženy. Vozovka 
bude mít kryt z asfaltobetonu. Od-
vodnění komunikace budou zajiš-

Začíná rekonstrukce ulice Rovniny 

ťovat stávající a nové uliční vpus-
ti zaústěné do stávající kanalizace. 

„Součásti stavebních prací je 
i přemístění dvou autobusových za-
stávek. Jejich nástupní hrana bu-
de také bezbariérová. V závěru sta-
vebních prací firma instaluje svislé 
i vodorovné dopravní značení. Prá-
ce bude dělat společnost Strabag, 
která vyhrála výběrové řízení s ce-
nou necelých 17 milionů korun. 

Na špatný stav ulice upozorňu-
jí občané už několik let, loni se do-
stal i mezi deset největších problé-
mů města, opravu žádal též osadní 
výbor. Projekt se přitom zpracoval 
už v roce 2011. 

„Povrch je zničený, protože v mi-
nulosti se v ulici rekonstruovala ka-
nalizace, dělaly se různé přípojky 

a překopy, takže na silnici je více 
vrstev asfaltu, který se na někte-
rých místech drolí. Chodníky ne-
jsou souvislé, jsou opotřebované 
a nesplňují podmínky pro bezba-
riérový pohyb osob se zdravotním 
omezením. V současnosti není za-
jištěn bezpečný přístup k zastáv-
kám MHD,“ potvrdila nutnost 
opravy Svatava Baránková z regi-
onálního rozvoje Městského úřadu 
Hlučín. Oprava ulice zvýší bezpeč-
nost silničního provozu ve městě. 

„Cílem rekonstrukce je podpora 
udržitelné místní mobility a zvýšení 
bezpečnosti zejména chodců a zlep-
šení přístupu k zastávkám MHD 
i pro osoby s omezenou schopnos-
tí pohybu,“ doplnila Svatava Barán-
ková.                     Ivana Gračková

Ulice Rovniny patří mezi důležité spojnice, vede z Hlučína až do ludgeřovic.
Foto: ivana Gračková

Stavařům se v Hlučíně vyplatí odvést kvalitní práci
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Na začátku října to vypadá, že Vá-
noce jsou ještě daleko. Ale na hle-
dání toho nejkrásnějšího vánočního 
stromu pro Hlučín je nejvyšší čas. 

„Pokud by někdo uvažoval, že bu-
de v letos na podzim kácet vzrost-
lý smrk, který by byl vhodný jako 
vánoční strom na Mírové náměstí, 
uvítáme, pokud by ho městu nabí-
dl. Kácení stromu by pak na své ná-
klady zajistilo město,“ uvedla Soňa 
Prášková, vedoucí odboru životní-
ho prostředí Městského úřadu Hlu-
čín.  S nabídkou je možné se obrátit 
na odbor životního prostředí a ko-
munálních služeb, kde už je potě-
šil jeden případný dárce. Pokud ale 
bude možnost výběru, jistě to nebu-
de na škodu. 

Aby bylo Mírové náměstí vyz-
dobeno tak, jak je Hlučín zvyklý, 
nesmí na něm chybět obří advent-
ní věnce, který každý rok vyrábí 
Josef Hlubek s partou svých přá-
tel a v posledních letech i s přispě-
ním dětí ze škol a studentů gymná-

Hledá se vánoční strom pro Hlučín 

loni věnoval městu sedmnáctimetro-
vou jedli bělokorou lubomír Barabáš 
z Bobrovníků.      Foto: ivana Gračková 

JedNíM důležitýCH téMAt 
SetkáNí BUde VýStAVBA 
kANAliZACe.

Veřejná schůze občanů v Darko-
vičkách, které se zúčastní i vedení 
města Hlučín a šéfové jednotlivých 
odborů Městského úřadu Hlučín, se 
uskuteční v Kulturním domě v Dar-
kovičkách ve čtvrtek 5. října od 18 
hodin.

„Předpokládáme, že se bude dis-
kutovat o všem, co občany Darko-
viček tíží. Určitě se bude probírat 
i plánovaná stavba kanalizace, na 

kterou tato část netrpělivě čeká,“ 
uvedl starosta Pavel Paschek. 

Podzim je tradičním obdobím ve-
řejných schůzí v hlučínských měst-
ských částech, ta v Bobrovníkách 
se konala už v závěru září. Spolu-
pořadateli veřejných schůzí v měst-
ských částech jsou místní osadní 
výbory. V Hlučíně jsou čtyři osadní 
výbory, vedle těch v Darkovičkách 
a Bobrovníkách fungují i na Rov-
ninách a na OKD. Občané těchto 
lokalit mohou projednávat své zá-
ležitosti především na veřejných 
fórech, která se konají každé ja-

ro. „Osadní výroby mají v Hlučí-
ně dlouholetou tradici. Nejmladší je 
osadní výbor na Rovninách, který 
vznikl v roce 2007,“ prozradil pra-
covník odboru vnitřních věcí hlu-
čínské radnice Zbyněk Plura. 

Funkční období osadních výbo-
rů v současném složení je pro léta 
2014 až 2018. Nové členy jmenuje 
zastupitelstvo po komunálních vol-
bách v příštím roce. Členové se vy-
bírají ze zájemců o tuto práci, kteří 
se mohou hlásit například budoucí-
mu starostovi nebo radním.    

„Momentálně je stav osadních vý-

borů naplněn, ale stává se, že ně-
který z členů odstoupí. Pokud by 
měl někdo zájem v osadním výboru 
pracovat, doporučuji, aby kontak-
toval starostu nebo místostarostku. 
V případě, že se nějaké místo uvol-
ní, může následně zastupitelstvo to-
hoto zájemce určit za nového člena 
osadního výboru,“ objasnil Zbyněk 
Plura. 

Osadní výbory projednávají zále-
žitosti v území, ve kterém působí, 
iniciují mnohá vylepšení, úpravy 
a opravy veřejných prostor i kulturu 
a společenské  akce.                  (iga) 

zia. Základ věnce ovšem tvoří větve 
jehličnanů, kterých je zapotřebí vel-
ké množství.  Výrobcům věnce by 
proto moc pomohlo, kdyby se našli 
i dárci větví. Ozvat se mohou přímo 
Josefovi Hlubkovi na telefon 603 
757 552.                                         (iga)

V Darkovičkách bude opět veřejná schůze občanů

Kdy se Hlučín může dočkat ob-
chvatu, proč se na jeho budování 
pořád marně čeká, co si od něj mů-
že město slibovat - na to všechno 
i na další záležitosti spojené s do-
pravou se mohou ptát obyvatelé 
města u kulatého stolu, který se bu-
de konat v Kulturním domě Hlučín 
v pondělí 9. října od 16 hodin.

 Odpovídat budou nejen předsta-
vitelé města, ale také zástupci Kraj-
ského úřadu Moravskoslezského 
kraje v Ostravě, Ředitelství silnic 
a dálnic, Správy silnic Moravsko-
slezského kraje i odborníci na do-
pravu. Diskutovat s nimi budou 
nejen občané Hlučína, ale také sta-

rostové dalších měst a obcí Hlučín-
ska, kterých se projekt dotýká. 

„V říjnu už by měl mít kraj aktu-
alizovaný návrh projektu přeložky 
1/56, takže doufáme, že se i my do-
víme čerstvé novinky,“ uvedl sta-
rosta Pavel Paschek. 

Uspořádání kulatého stolu s téma-
tem obchvatu města je reakcí na vý-
sledky březnového veřejného fóra. 
Dopravní stavba se totiž ocitla mezi 
náměty, které by se měly podle ob-
čanů v Hlučíně řešit prioritně. Ne-
ní divu, hlavním tahem po Ostrav-
ské, která dělí město necitlivě na 
dvě části, projedou denně tisíce aut 
včetně náklaďáků.                      (iga)  

O obchvatu se bude diskutovat  
u kulatého stolu v kulturním domě

Další semafor začne v říjnu fun-
govat na přechodu pro chodce po-
blíž autobusové zastávky U hájen-
ky. 

V poměrně dlouhé ulici Osvobo-
ditelů to bude již druhý semafor, 
jehož vybudování inicioval osad-
ní výbor Bobrovníky kvůli zvýšení 
bezpečnosti chodců.  Zařízení insta-
lovala společnost Eltodo a včetně 
veškerých úprav přišlo na 420 tisíc 
korun bez DPH. Stejně jako u všech 
ostatních semaforů v Hlučíně je je-
ho součástí signalizace pro slepce. 

„Všechny nově instalované zpo-
malovací semafory i světelná 
signalizace u autobusového nádra-
ží mají u přechodů pro chodce za-
budovanou akustickou orientaci pro 
lidi s poruchou zraku. To už je dnes 
nezbytný standard,“ vysvětlila ve-
doucí investičního odboru Městské-
ho úřadu Hlučín Gabriela Dihlová. 

Moderní signalizace ale už ne-
ní běžně slyšet. Slepec si ji zapne 
takzvanou vnímatelnou bílou holí 
nebo už běžně užívaným dálkovým 
ovládačem.                                (iga)

Nový semafor v Bobrovníkách
U Hájenky si vyžádal osadní výbor 
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Bez pomoci to nejde
Podomní prodejci se opět objevi-

li v ulicích Hlučína, ač je podom-
ní a pochůzkový prodej ve městě 
od dubna 2016 vyhláškou zakázán.  
Městští strážníci potřebují součin-
nost občanů, aby mohli účinně za-
sahovat. 

„Kvůli podomním prodejcům se 
nám ozvali občané městské čás-
ti Darkovičky, kde se objevili pro-
dejci různých služeb, nabízeli levně 
plyn nebo elektřinu. Pomůže nám, 
pokud v takovém případě lidé vo-
lají okamžitě. A ještě lépe, když si 
zapamatují třeba poznávací značku 
auta a poskytnou nám popis osob,“ 
uvedl velitel Městské policie Hlu-
čín Luděk Olšovský. V září se tak 
podařilo zajistit cizince, kteří po 
domech nabízeli výměnu okapů. 
Jeden z občanů to okamžitě nahlá-
sil městské policii včetně poznávací 
značky auta. Strážníci muže krátce 
nato zajistili a předali Policii České 
republiky.                                  (iga)

Parkovací karty pro rok 2017 se 
začnou prodávat od 20. listopadu 
letošního roku. 

Stejně jako v letošním roce i pro 
rok příští bude Hlučín rozdělen do 
několika zón s různými cenami. 
Rozdělení lokalit se ale budou mír-
ně měnit, konkrétně v centru a na 
Rovninách. Pro každou lokalitu bu-
dou karty k dispozici vždy až do 
vyprodání stanoveného počtu od-
povídajícího množství parkovacích 
míst.  „Zájemci si pro karty mohou 
chodit výhradně do budovy TS Hlu-
čín v ulici Úzké, výdejní místo bu-
de ve druhém patře. Věříme, že ob-

čané využijí v pondělky a středy 
prodloužené provozní hodiny, kte-
ré jsme zavedli už loni v létě,“ řekl 
ředitel TS Hlučín Roman Šťastný. 

V pracovní dny je pro veřejnost 
otevřeno denně od 6 hodin, v pon-
dělí a ve středu do 16 hodin, v úterý 
a ve čtvrtek do 14 hodin a v pátek 
do 12.30. Podmínky pro prodej ka-
ret zůstávají stejné jako v letošním 
roce. Majitelé karet jsou oprávně-
ni parkovat na vyhrazených parko-
vištích, v lokalitách mimo centrum 
jsou pro ně parkoviště vyhrazena 
v časech od 17 hodin do následují-
cího rána v pracovní dny. Toto ča-

sové omezení umožňuje parkování 
místních obyvatel vlastnících karty 
po jejich návratu z práce, zároveň 
ale neomezuje zaparkování koho-
koliv během dne, kdy bývají vy-
hrazená parkoviště v Hlučíně vol-
nější. Cena parkovací karty zůstává 
pro centrum města 1200 korun, pro 
Rovniny a OKD 360 korun na rok. 

Od příštího roku přibude také no-
vě budované parkoviště v Seifer-
tově ulici na Rovninách, které ale 
bude možné využívat až po jeho 
kolaudaci. Podmínky parkování se 
budou stanovovat v nejbližších týd-
nech.         (iga)  

Přibude další
úsekové měření 

Přes devadesát tisíc aut projelo 
za devět dní v měsíci září po Cel-
ní ulici. Z toho přes 40 tisíc jich 
překročilo povolenou rychlost. To 
jsou šokující čísla, která se zjistila 
při krátkodobém testovacím úseko-
vém měření na trase mezi Hlučínem 
a Děhylovem v úseku od kaplič-
ky v ulici Na Krásné vyhlídce po 
restauraci U Čochtana. Měřilo se 
od 5. do 13. září v obou směrech 
a za různých podmínek. Například 
v jednom směru byl radar pro řidiče 
viditelný a některé dny ukazoval, 
jakou rychlostí jedou. V té době byl 
počet překročení povolené rychlos-
ti hned o něco málo nižší. 

„Byla to pro nás překvapivá čísla. 
Přitom přes Celní ulici chodí lidé 
například do Sportovně rekreačního 
areálu nebo do Dětského ranče Hlu-
čín. Dokud jsme neměli tato čísla 
černé na bílém, netušili jsme, jak 
se řidiči chovají na této komunikaci 
nezodpovědně,“ řekl starosta Pavel 
Paschek. Ač radní Hlučína původně 
neplánovali další rozšíření úseko-
vého měření v Hlučíně a přestože 
se zařízení v Ostravské ulici osvěd-
čuje, alarmující čísla změnila jejich 
názor. Na jednání 18. září rozhod-
li, že se úsekové měření nainstaluje 
též do ulice Celní, a to v obou smě-
rech.                                          (iga)  

ÚSekoVé MěŘeNí NA 
oStRAVSké ZAZNAMeNAlo 
BěHeM oSlAV tŘikRát VíCe 
lidí Než oBVykle. 

Třídenní krmáš s festivalem oh-
ňostrojů přilákal o prvním zářijo-
vém víkendu i přes nepřízeň počasí 
do Hlučína tisíce lidí. A ne všich-
ni se na silnicích chovali ukázně-
ně. Počet řidičů, kteří porušili rych-
lostní limit na Ostravské, výrazně 
stoupl. 

„Od pátku do neděle zaznamena-
lo úsekové měření překročení rych-
losti na Ostravské u 105 aut. Běžně 
to bývá tak třetina,“ informoval ve-
litel Městské policie Hlučín Luděk 
Olšovský. 

Za celý srpen strážníci evidují 
166 přestupků překročení povole-
né rychlosti. Většinou řidiči jedou 
rychlostí do 70 kilometrů v hodině, 
ale objevil se i extrémní případ řidi-
če, který jel 129 kilometrů v hodi-
ně. Ovšem v předchozích měsících 
bylo i hůře.  

Úsekové měření na nejfrekven-
tovanější silnici Ostravské, která 
je spojnicí mezi Ostravou a Hlučí-
nem, nechalo město instalovat letos 
v lednu. 

„Frekventovaná silnice město ne-
citlivě dělí na dvě části, přecháze-
jí přes ni obyvatelé Rovnin i dě-
ti z rovninské školy, které míří do 
centra, naopak z centra přes ni mu-
sí přejít lidé jdoucí například do 
kulturního domu. Proto se snažíme 
udělat maximum pro zvýšení její 
bezpečnosti,“ objasnil starosta Pa-
vel Paschek. 

Čísla za prvních osm měsíců uka-

Někteří návštěvníci krmáše příliš 
sešlápli plyn, zachytily je radary

Parkovací karty budou již v listopadu

zují, že zařízení na úsekové měře-
ní, které si město pronajalo, přines-
lo brzy výsledky. Zatímco v lednu 
zjistilo 295 řidičů, kteří při průjezdu 
městem překročili povolenou rych-
lost, v červenci jich bylo už jen 139. 
„Většinou se jedná o řidiče, kteří je-
dou v úseku, kde je povolena pade-
sátka, 60 až 69 kilometrů v hodině. 
Ale najdou se i takoví, kteří Hlučí-
nem prosviští více jak devadesát-
kou, ovšem jde o ojedinělé přípa-
dy. Nejvíce, celkem pět, jich takto 
překročilo rychlost v březnu, ale 
červenec má taky smutnou statisti-
ku se čtyřmi případy,“ uvedl vedou-
cí odboru dopravy Městského úřadu 
Hlučín Robert Vitásek.

„Od začátku provozu úsekového 
měření v ulici Ostravské v Hlučí-
ně se do konce srpna dopustilo pře-
stupku překročení rychlosti celkem 

1741 řidičů. Z toho v 75 procentech 
šlo o překročení rychlosti do 70 ki-
lometrů v hodině, celkem 19 řidičů 
překročilo rychlost o 40 a více ki-
lometrů v hodině, jeli tedy devade-
sátkou nebo rychleji. Pět jich sešlá-
plo plyn na více jak 120 kilometrů 
v hodině. Nejvyšší dosud naměřená 
rychlost byla 138 kilometrů v hodi-
ně,“ informoval velitel Městské po-
licie Hlučín Luděk Olšovský. 

„Pokuty se stanovují podle namě-
řené rychlosti v rozsahu od 500 do 
1500 korun,“ doplnil vedoucí odbo-
ru dopravy Městského úřadu Hlučín 
Robert Vitásek. V blokovém říze-
ní lze uložit pokutu do 1000 korun 
v případě, že řidič překročí v obci 
dovolenou rychlost o méně než 20 
kilometrů v hodině. Při vyšším pře-
kročení rychlosti se záležitost řeší  
v přestupkovém řízení.                (iga)

Úsekové měření je dnes metlou hlavně na mimo hlučínské řidiče. ti místní už si 
rychlost na ostravské pečlivě hlídají.                     Foto: ivana Gračková

okéNko StRážNíkAn
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Ve sportovní hale Hlučín by mělo 
vzniknout nové wellness centrum. 
Aktuálně se chystá dokumentace 
pro stavební povolení. Protože pře-
stavba stávajících prostor se saunou 
by měla přijít na zhruba 15 milio-
nů korun, termín zahájení staveb-
ních prací bude záviset na tom, kdy 
se najdou peníze v rozpočtu města. 
Ten na příští rok se začne chystat už 
v dalších týdnech. 

V novém wellness centru bude ne-
jen finská sauna, ale také sauno-
vý svět se solnou saunou a vířivý-
mi vanami, zhruba 9 metrů dlouhý 
bazén s masážními prvky a zázemí 
pro poskytování masáží.  

„Jsem přesvědčen, že wellness ta-

Pro nové wellness centrum
se chystá dokumentace

Počítačová vizualizace ukazuje, jak by 
mohlo nové wellness centrum vypa-
dat.                                           Foto: archiv

i když JSoU děti NA 
PRáZdNiNáCH, tAk V létě Se 
Ve školáCH NeodPočíVá. 

V dob-
ré kondi-
ci odstarto-
valy v září 
školní rok 
2017/2018 
h l u č í n s k é 
z á k l a d n í 
i mateřské 
školy patří-

cí do správy města. Představa, že 
se v nich předtím po dva prázdni-
nové měsíce odpočívalo, protože 
chodbami se neproháněli rozjívení 
kluci a holky, je ale mylná. Kolikrát 
právě v červenci a srpnu mají školy 
nejvíce práce. Drobné opravy typu 
vymalování tříd a chodeb, výmě-
ny poškozených podlahových kry-
tin a podobně se dělají v létě každo-
ročně ve všech školách a školkách.  
K tomu pak přibudou, vesměs pod-
le finančních možností a stavu ob-
jektů, i větší zásahy a rekonstrukce. 

O letošních prázdninách se na 
Rovninách, v Bobrovníkách a ta-
ké v darkovičské školce opravova-
ly toalety. Po loňské zásadní úpra-
vě zahrady se dělalo nové oplocení 
u školky v Bobrovníkách. Základ-
ní škola dr. M. Tyrše v souladu se 
svým sportovním zaměřením opra-
vovala parkety v tělocvičně a zna-
čení na venkovním tartanu. Na Hor-
nické měnili dveře do učeben, což 

je sice vizuálně méně zásadní, za-
to finančně poměrně velký zásah. 
V Mateřské škole Cihelní upravo-
vali zahradu i s hracími prvky, mě-
nili markýzy kryjící terasy a také se 
tam rekonstruovala prádelna, kte-
rá pere i pro ostatní školky. V Dar-
kovičkách se opravovala fasáda na 
budově, což asi nadzvedlo ze žid-
le nezasvěcené pozorovatele, kteří 
si pamatovali, že fasáda se nově dě-
lala zhruba před čtyřmi lety. Teď se 
na ní ale objevily z neznámých dů-
vodů nehezké fleky. Škola se proto 
obrátila na město, které u zhotovi-
tele ještě v zákonném termínu fasá-
du reklamovalo. 

Ředitelé všech škol a školek v lé-
tě prezentovali radním města své 
představy o svém dalším rozvoji. 
Důvodem je šetření peněz i ener-
gie lidí. Pokud má škola například 
nějaký stavební záměr, musí nejpr-
ve investovat do přípravy, třeba si 
nechat zhotovit projekt a podobně. 
Šéfové škol proto potřebují jisto-
tu, že mají pro své záměry podporu, 
aby pak hotové projekty nekonči-
ly v šuplíku. Za další masivní roz-
voj své školy na jednání městské ra-
dy urputně bojoval ředitel Miroslav 
Všetečka z Rovnin. Jeho zapálení 
a krásné plány na vybudování další-
ho pavilonu pro speciální učebny za 
několik desítek milionů korun byly 
sice radním sympatické, ale muse-
li ředitele zklamat. V současnosti je 
totiž kapacita hlučínských škol více 
než dostačující a proto by její rozši-

řování v jedné lokalitě na úkor těch 
dalších nebylo pro školství v Hlučí-
ně jako celek šťastným řešením. 

Každá hlučínská škola je jiná, mají 
odlišné silné a slabé stránky i různé 
zaměření. V nevýhodě jsou ty ško-
ly, které se nachází v lokalitách se 
stárnoucí populací. Velké plus tak 
má rovninská škola, protože okolní 
sídliště je plné mladých rodin. Ško-
la se zaměřuje hlavně na výuku ci-
zích jazyků a zakládá si na přátel-
ské a neformální atmosféře. 

Na Hornické se pro změnu hod-
ně soustředí na matematiku, fyziku 
a chemii, což třeba loni zúročil žák 
deváté třídy Jakub Vagunda, který 
vyhrál krajské kolo soutěže o nej-
lepšího chemika i chemickou olym-
piádu. 

Základní škola dr. M. Tyrše má 
přídomek sportovní. Dnes už je to 
nejen úzkým propojením se špičko-
vým fotbalovým klubem FC Hlu-
čín, který nám mohou závidět i vět-
ší města, ale také s vynikajícím 
týmem mažoretek MK Ballerisimo, 
který se stal už po dvou letech své-
ho fungování II. vicemistrem svě-
ta v mažoretkovém sportu. V čase 
dětí přilepených k tabletům a chyt-
rým telefonům se tím pádem na Ty-
ršovce hýbou kluci i holky, což je 
pak znát na každoročních atletic-
kých závodech, které škola pořá-
dá pro celé Hlučínsko a domácí na 
nich vesměs bodují. Tyršovka také 
zareagovala na nový trend alterna-
tivních forem výuky, který oslovil 

mnoho rodičů. V minulém školním 
roce poprvé otevřela Montessori 
třídu, letos přibyla další. A hlad po 
Montessori vzdělávání je natolik 
silný, že jeho prvky využívá už dru-
hým školním rokem též Mateřská 
škola Severní. I tam by ve školním 
roce 2018/2019 měla vzniknout 
první plnohodnotná Montessori tří-
da.   

Osobně si velmi cením přístupu 
škol v Darkovičkách a Bobrovní-
kách. Když rodiče zvažují, zda dát 
své dítko do místní školy s vědo-
mím, že po ukončení páté třídy nut-
ně bude měnit prostředí, potřebují 
pro své rozhodnutí pádné argumen-
ty. A obě školy je umí nabídnout. 
Zakládají si na domácké, spíše ves-
nické atmosféře, ale zároveň bu-
dují speciální učebny, vybavují se 
špičkovými technologiemi, v Dar-
kovičkách uplatňují mnohé prvky 
alternativních metod výuky. Aktu-
álně obě školy usilují o získání po-
měrně masivních dotací na poříze-
ní moderních IT učeben. Přes svou 
domáckou atmosféru to nejsou ves-
nické školy, ale veskrze moderní 
zařízení. Prostě ideální kombinace. 

Na významný pokrok se navíc 
mohou těšit už v příštím školním 
roce. Konečně po mnoha letech bu-
dou mít obě školy pro hodiny tě-
lesné výchovy místo nevyhovují-
cích sálů místních kulturních domů 
k dispozici zcela nové tělocvičny. 

Blanka Kotrlová
místostarostka města Hlučín

Hlučínské školství se mění k lepšímu,
přibývají moderní formy výuky i nové zázemí  

kového rozsahu bude mít v našem 
městě využití a že ho občané uví-
tají,“ řekl Petr Breitkopf, ředitel 
městské organizace Sport a kultura 
Hlučín, která má sportovní halu ve 
správě.                                      (iga)

Týden mobility měl být v září ve 
znamení chytrého sdílení dopravy, 
ale byl spíše ve znamení deště. 

Nepříznivé počasí zrušilo tradič-
ní cyklojízdu, i když někteří odváž-
livci vzali pláštěnky a vyrazili. Děti 
se nesešly při malování na chodník, 
nepředvedly se při jízdách zručnos-
ti. Kola se nehromadila ani 20. září 

na radnici, přestože Dne bez aut se 
účastnila většina úředníků. „Letos 
místo na bicyklech a koloběžkách 
přijeli hromadnou dopravou. Neby-
lo to tak zábavné, ale i tak jsme čer-
venými tričky upozornili, že alter-
nativní způsoby dopravy jsou in,“ 
řekla Tereza Šimánková, koordiná-
torka Zdravého města Hlučín. (iga) 

Nejen cyklisty odradil déšť

Hlásíme se k propagaci alternativní dopravy, řekl svou účastí na dni bez aut 
někteří úředníci hlučínské radnice.             Foto: Svatava Baránková
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Celostátní setkání mladých rybá-
řů se konalo od 8. do 10. září v Ne-
pomuku. Poprvé se ho zúčastnili 
i mladí rybáři ze zájmového krouž-
ku rybářství z Domu dětí a mládeže 
z Hlučína.

 Na akci vyrazili Denis Polášek 
a Jan Grzych. Po celé tři dny si uží-
vali zajímavý program, který orga-
nizátoři pro děti připravili. V Plzni 
si kluci prohlédli Techmanii a zú-
častnili se turnaje v LaserGame. 
Všichni aktéři výletu se dobře bavi-
li zajímavou hrou Pevnost Boyard. 
V neděli se uskutečnil samotný zá-

vod v lovu ryb přívlačí na revíru 
Úslava 5 v obci Klášter. Rybí osád-
ka byla složená hlavně ze sivena 
amerického, okouna říčního a štiky 
obecné. Úspěšnou nástrahou byla 
zelená marmyška a rotační třpytky. 
Denis s Honzíkem sice nestanuli na 
stupních vítězů, ale odvezli si skvě-
lé zážitky, setkali se se zajímavými 
lidmi a hlavně navázali nová přá-
telství. Všichni už se teď těšíme na 
akci v příštím roce, které se bude 
konat u nás, v Moravskoslezském 
kraji.                             Tomáš Klečka

vedoucí rybářského kroužku

Rybáři lovili v Nepomuku

Hlučínští rybáři si vyzkoušeli v Plzni také akční kolektivní střílečku s laserovými 
zbraněmi.                      Foto: Petra Hnízdilová

Školní lavice vyměnili v úterý 12. 
září žáci 4. a 5. třídy Základní ško-
ly Bobrovníky v Hlučíně za Bělský 
les v Ostravě.  

„Učitelem našich dětí se dočasně 
stal pracovník Městských lesů Os-
trava, který jim nejprve teoreticky 
a pak i přímo v terénu přiblížil ži-
votní cyklus stromů. Společně si 
vysvětlili, co všechno lze o každém 
stromu vyčíst z jeho letokruhů a jak 
hluboko si každý strom své život-
ní příběhy i události z bezprostřed-
ního okolí zapisuje. Děti tak zažily 

takzvanou lesní školu, tedy výuku 
v přírodě, která je na naší škole dů-
ležitou součástí jejich praktické vý-
chovy,“ řekla asistentka pedago-
ga Barbora Růžičková. Školní vizí 
v Bobrovníkách totiž je zanechat 
v dětech bobří stopu, tedy i stopu 
poznání o našem životním prostře-
dí. „Zážitková environmentální vý-
chova našich dětí je koneckonců 
to, co dává naší Bobří škole jasný 
profil a na úrovni základních škol 
i punc výjimečnosti,“ doplnila Bar-
bora Růžičková.                       (red) 

Pro výuku o přírodě vyměnily 
bobrovnické děti lavice za les 

Kdo by obětoval dobrovolně tři 
dny prázdnin? No přece nadšení 
prváci z Gymnázia Josefa Kaina-
ra Hlučín. Svůj adaptační kurz měli 
v Beskydech na chatě Sněžná, kte-
rá voněla čistotou, neb byla čerstvě 
zrekonstruovaná.

Budoucí gymnazisté si pochvalo-
vali jak pěkné ubytování s ochot-
nou obsluhou, tak i nádherné okolí. 

„Výhodou bylo, že v místě neby-
lo žádné WIFI, takže se volný čas 
netrávil na na telefonech,“ prozra-
dila učitelka Jana Sabolová s tím, 
že podle studentů adaptační setkání 
předčilo jejich očekávání. Jaké by-

ly jejich následné reakce? Různoro-
dé: „Naučili jsme se táhnout za je-
den provaz a navzájem si pomáhat; 
na špagetách bylo příliš mnoho ke-
čupu;  zažili jsme během tří dnů tři 
roční období: horké léto, babí léto 
a podzim; bez adapťáku by začátek 
školy byl o hodně těžší.”

Studenti si pochvalovali, že na se-
tkání nebyla nuda, pořád bylo co 
dělat a o program bylo postaráno. 
Líbila se noční hra, jen probuze-
ní po půlnoci prý nebylo příjemné. 
Pochvalu si vysloužili i lektoři, se 
kterými se mladí na závěr dojemně 
rozloučili.                                       (red)

Gymnazisté se adaptovali Vzácnou návštěvu z různých kou-
tů světa přivítali na Základní škole 
Hornická v Hlučíně. 

Přihlásili jsme se do mezinárod-
ního projektu Edison, díky které-
mu ve škole týden pomáhali s vý-
ukou angličtiny mladí lidé z Indie, 
Jordánska, Srbska a Rumunska. Žá-
ci si tak procvičili cizí jazyk, ale zá-
roveň poznali jiné kultury, ochut-
nali jídla typická pro dané země, 
na vlastní oči viděli tradiční oděvy 
a zatančili si národní tance jednotli-
vých zemí. „Bylo zajímavé poznat 
lidi z tak vzdálených koutů svě-

ta, zjistit něco o jejich kultuře, ná-
boženství a problémech, o kterých 
nám povídali,“ potěšilo setkání An-
nu Cigánovou z deváté třídy. 

Na Hlučín bude v dobrém vzpo-
mínat dvaadvacetiletý Chintan Sa-
lot. „Pocházím z Bombaje, kde ži-
je přes 18 milionů lidí. U vás jsem 
si užíval klid, spoustu prostoru 
a nádhernou krajinu. Byl to úžas-
ný týden,“ řekl Ind, který se zajímal 
o historii Hlučínska, proto přiví-
tal dárek v podobě knihy o historii 
města.                    Šárka Sobolová

  zástupkyně ředitele ZŠ Hornická 

Žáci z Hornické poznávali svět 

Mladí lidé z různých koutů světa byli pro školáky inspirací.
Foto: Barbara Glacová
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RAkoUSká oHňoStRoJNá 
SHow letoS odSUNUlA 
doMáCí FiRMU Až NA 
dRUHoU PŘíčkU. 

VI. ročník soutěže O zlatý koláč 
byl letos součástí hlučínského kr-
máše, který se konal tradičně o prv-
ním zářijovém víkendu. O bom-
bastický závěr každého večera se 
postaral soutěžní ohňostroj.  

„Soutěž O zlatý koláč se koná stří-
davě na území Místní akční skupi-
ny Opavsko a Místní akční skupi-
ny Hlučínska. Loni se pátý ročník 
odehrál v Hrabyni, čtvrtý ročník 
se pořádal u příležitosti dožínek 
ve Velkých Hošticích. Každý rok 
se snažíme vyhledat zajímavou re-
gionální akci, kam se soutěž v pe-
čení koláčů dobře hodí. Zároveň 
chceme, abychom postupně pokryli 
rovnoměrně celý region,“ vysvětli-
la za pořadatele z Místní akční sku-
piny Hlučínsko Dagmar Quisková. 

Letošního ročníku se účastnilo 
sedm týmů: Ohnivé ženy ze Slav-
kova, Charita Hlučín z Ludgeřo-
vic, Fofrbabky z Dobroslavic, Baby 
z Bolatic, Sousedé 55+ z Hlučí-
na, Šípkové Růženky z Děhylo-
va a MASáci z Hlučínska.  Koláče, 
které týmy napekly, hodnotila jak 
veřejnost, tak porota. U porotců za-
bodovala chutí koláčů Charita Hlu-
čín, nejlepší prezentaci měly Ohni-
vé ženy. Návštěvníci krmáše dali 
nejvíce hlasů koláčům týmu Šípko-
vých Růženek. 

Velkým tahákem krmáše se stal 
druhý ročník mezinárodního sou-
těžního festivalu ohňostrojů. Přes 
deštivé počasí se na večerní oh-
ňostroje přišly podívat opět tisíce 
lidí. „Velké díky patří všem fanouš-
kům, divákům ohňostrojů, kteří 
i přes letošní nepřízeň počasí do-
razili a pomohli tak vytvořit  fan-
tastickou festivalovou atmosféru, 
která už je na Hlučínském jezeře 

Krmáš doplnila soutěž koláčů a ohňostroje

tradicí,“ konstatoval Michal Křižák 
z domácí ohňostrojné firmy Tarra 
Pyrotechnik, která festival spolu-
pořádá. 

Odborná porota udělila první mís-
to za povinnou část ohňostrojné 

show domácím, avšak celkovým 
vítězem se stala nakonec rakous-
ká firma Feuerwerke Jost. Sloven-
ští Pyrotechnics Activities skončili  
v povinné části i v celkovém hod-
nocení třetí.                                         (iga)

ohnivé ženy ze Slavkova bodovaly způsobem prezentace svých koláčů. A byly 
nepřehlédnutelné.       Foto: daniel Quisek

Nazca, odhalená tajemství dávno-
věku! Tak se jmenuje výstava ne-
obvyklých exponátů, které zhoto-
vil hlučínský badatel a spisovatel 
Jiří Sonnek při svých experimen-
tech. Jimi ověřuje, k čemu moh-
ly v dávné historii sloužit předmě-
ty, s nimiž se dnes setkáváme jako 
s archeologickými nálezy. Svou vý-
stavou, která se otevírala v závě-
ru září a v Muzeu Hlučínska bude 
k vidění do 19. listopadu, navazu-
je autor na svou předloni vydanou 
knihu, v níž svá netradiční bádání 
popisuje. Zhruba padesátka expo-
nátů vznikala postupně asi pět let. 
Rozděleny jsou do dvou sekcí, část 
se vztahuje k období pravěku a dal-
ší vznikly při bádání nad tajem-
stvím pouště Nazca.   

Největším exponátem je mamut 
ve skutečné velikosti. „Není nutné 
mít obavy, ti poslední měli jenom 
asi 180 cm v kohoutku,“ usmívá se 
autor. Mamut je vyrytý podle kres-
by z jeskyně do vrstvy sádry. 

„Potěšením pro nás, rodáky, jis-
tě je nejmenší model - Petřkovická 
venuše ve skutečné velikosti, nale-
zená na nedalekém Landeku. Do-
kládá, že ženské na Hlučínsku by-
ly moc hezké a řezbáři velice zruční 
již před 25 tisíci lety,“ dodává Jiří 
Sonnek. Venuši si zájemci i pohla-
dí, osahat a dokonce i vyzkoušet si 
mohou i předměty, které se kdysi 
používaly třeba k rozdělávání ohně. 

Výstava v muzeu je plná záhad a tajemství 

Svůj důvtip návštěvníci výstavy 
zase testují na hlavolamu starém 25 
tisíc let, v sekci o Nazce si pro změ-
nu zkoušejí výrobu provazu dávný-
mi technologiemi. Na obrazovce 
sledují krátké ukázky použití pravě-
kých zbraní i produkci provazů, jak 
ji praktikovali Nazkánci.

Součástí výstavy jsou také obra-
zy Libora Baláka, malíře pravě-
ku, který studoval malbu u Zdenka 
Buriána. Celá expozice je barev-
ně sladěna s grafickým provede-
ním Sonnkovy knihy Od knoflíko-
vé dírky k rozluštění záhady Nazca. 
Od jejího napsání ale autor rozluš-
til další záhady, například objasnil 
dvě rytiny na mamutích klech nale-
zených v Předmostí u Přerova a ne-
daleko Pavlova. „Rytina z Před-
mostí, zvaná Geometrická venuše, 
doposud popisovaná jako dílo mož-

ná provedené pod vlivem drog, 
je věrně vyrytý model ležící ženy, 
vyrobené z vrbového proutí. Dru-
há rytina z Pavlova, bez patřičné-
ho bádání vysvětlovaná jako mapa 
Pavlovských vrchů s meandry řeky 
Moravy, je zábavný hlavolam, blu-
diště. Je to tak velký posun v nahlí-
žení na schopnosti gravettienců, že 
s tím budou mít i archeologové ur-
čitě problém. Muzeum Hlučínska 
tak poprvé představuje vysvětlení 
nálezu světového významu,“ uvádí 
Jiří Sonek. Rozporuje také informa-
ci, že čtyři otvory na hlavě Věsto-
nické venuše mohly sloužit k zasu-
nutí pér nějakého ptáka. Ta se před 
nedávnem objevila v tisku. 

„Tomu si dovolím oponovat. Ve-
nuše se neukládaly do nějaké vitrín-
ky, ale putovaly s majitelem tisíce 
kilometrů, pravděpodobně v kap-
se, nebo uvázané zevnitř, pod odě-
vem. Pérka v hlavě sošky by tak 
dlouho nevydržela. Mám jiné vy-
světlení. V otvorech mohly být vle-
pené vlasy dotyčné dámy. Návštěv-
ník výstavy si může udělat vlastní 
představu z vystaveného modelu,“ 
zve Jiří Sonnek milovníky záhad do 
Muzea Hlučínska. Jeho záměrem je 
přesvědčit návštěvníky, že naši pra-
předci z období gravettienu i ti, kte-
ří vyráběli provazy na peruánské 
planině Nazca, byli mnohem chyt-
řejší, než jsme dosud předpokládali.

 Ivana Gračková

Výstava navazuje na knihu hlučínské-
ho záhadologa.   Foto: ivana Gračková

Sto let od narození svého dosud 
nejvýznamnějšího absolventa si le-
tos připomíná hlučínské gymná-
zium. Český básník a překladatel 
Josef Kainar, jehož jméno škola no-
sí, se narodil v roce 1917, hlučín-
ské reálné gymnázium navštěvoval 
od roku 1935. Maturoval zde v ro-
ce 1938.

„Nejen pro současné a bývalé uči-
tele gymnázia, ale i pro širší peda-
gogickou veřejnost jsme na 7. září 
uspořádali akci s názvem Setkání 
s Kainarem. Své prostory nám pro 
ně poskytla Nejen kavárna na Mí-
rovém náměstí v Hlučíně,“ infor-
movala učitelka gymnázia Marce-
la Trčalová. 

Bývalé studentky školy Veroni-
ka Vlčková a Frederika Halfaro-
vá připomněly autorovu básnickou 
tvorbu, včetně veršů Stříhali do-
hola malého chlapečka, které zhu-
debnil a proslavil Vladimír Mišík. 
Kainarovy písňové texty uvedl Petr 
Martiník, doprovodil je ukázkami z 
tvorby muzikantů Gustava Broma, 
Michala Prokopa nebo Karla Plíha-
la, s nimiž Josef Kainar spolupra-
coval. Téměř tříhodinovou literár-
ně-hudební akci doprovodila živým 
vystoupením folk-rocková skupina 
Khyr Brothers, která zahrála sklad-
by nejen z Kainarovy, ale i ze své 
vlastní tvorby.                          (red) 

Oslavili sté výročí
Josefa Kainara
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Rod, JeHož čleNoVé 
Byli HoSty PŘedNíCH 
SPolečeNSkýCH SAlóNů, 
Se StAl téMAteM kNiHy 
JiŘíHo JUNGA.

Přednáška Jiřího Junga, autora no-
vé knihy Lichnovští z Voštic a je-
jich sběratelské a stavební aktivity 
v letech 1848-1928, se bude konat 
v úterý 17. října od 17 hodin v Čer-
veném kostele. Pořádá ji Muzeum 
Hlučínska. 

Historik Jiří Jung se v knize za-
bývá rodem Lichnovských z Voš-
tic, kteří patřili k nejvýznamnějším 
aristokratickým rodinám Slezska, 
a svými bohatými kulturními ak-
tivitami, společenskými kontakty 
a vazbami na evropská kosmopo-
litní centra neměli v regionu takřka 
obdoby. 

„Lichnovští byli hosty předních 
vídeňských i berlínských společen-
ských salonů, udržovali kontakty se 
špičkami rakouské a německé poli-
tiky, vědy a kultury. Společný jim 
byl například zájem o historii, umě-
ní a architekturu a pravidlem se sta-
la rovněž podpora mladých uměl-
ců. Ti dostávali pozvání na slezské 
zámky do Hradce nad Moravicí či 
Chuchelné a svými pobyty zajistili 
rodu proslulost nad rámec regionu. 
Aura štědrých mecenášů a sběrate-
lů umění vydobyla rodu Lichnov-

Lichnovští budou v Červeném kostele

Rozsah publikace je vymezen roky 1848 a  1928. kniha se věnuje dvěma vý-
znamným generacím rodu. 

V Týdnu knihoven, který letos při-
padá na období od 2. do 8. října, si 
pro své čtenáře a návštěvníky hlu-
čínská knihovna opět připravila ně-
kolik příjemných akcí. 

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

Kdo před pár měsíci navštívil 
přednášku Milana Zachy Kuče-
ry o Alžbětě Báthoryové, určitě si 
nyní nenechá ujít další přednáš-
ku tohoto záhadologa, tentokrát 
s názvem Jantarová komnata – fá-
my a skutečnost. Fenomén legen-
dární Jantarové komnaty představí 
známý český spisovatel ve svět-
le nových, dosud nepublikovaných 
faktů. Při svém bádání čerpal z do-
kumentů sovětské kontrarozvědky, 
které byly veřejnosti doposud utaje-
ny. Přednáška se bude konat v úte-

rý 3. října od 17 hodin v Zámeckém 
klubu hlučínského zámku. 

Další beseda bude určena hlavně 
milovníkům netradičního cestová-
ní. Na návštěvu přijedou manželé 
Monika a Jirka Vackovi, kteří po-
znávají svět ze sedel svých kol. Vy-
právět budou o své cestě na Nový 
Zéland, kterou podnikli i s oběma 
svými malými dětmi. Za tři měsí-
ce najeli 4010 kilometrů a noci trá-
vili převážně ve stanu. O zážitky ze 
svého nezapomenutelného putová-
ní se s posluchači podělí ve středu 
4. října od 17 hodin opět v Zámec-
kém klubu. Pestrý říjnový program 
doplní výstava fotografií Jiřího  
Göllnera s názvem Dreams, která 
začne v prostorách knihovny slav-
nostní vernisáží v pátek 13. října. 
Veřejnosti bude přístupná od ná-
sledujícího dne necelý měsíc do  
10. listopadu.           Lucie Kostková

vedoucí knihovny

Knihovna udělí amnestii
a pozve na přednášky

Retro čaj o páté se opět po ro-
ce vrací do Kulturního domu Hlu-
čín. Uskuteční se v sobotu 21. říj-
na od 17 hodin. Hrát budou skupiny 
EšBand,  Beatles collection band, 
Graphite a Hazzard. Na již čtvr-
tý taneční večer je navíc připrave-
no půlnoční překvapení. Vstupné je 
symbolických 50 korun.  

Návrat někdejší tradice iniciovala 
v roce 2015 legendární skupina Ak-
cent. Kapela hrávala až do osmde-
sátých let, nejprve na tanečních ve-
čerech, které odstartovaly před více 
než padesáti lety v podstatě zároveň 
s otevřením hlučínského kulturního 
domu. „Soudě podle návštěvnos-
ti udělal návrat tanečních podveče-
rů do kulturního domu radost moha 
obyvatelům města,“ řekla za pořa-
datele vedoucí Kulturního domu 
Veronika Antončíková.             (iga) 

Retro čaj začne 
opět o páté 

Pohodový večer se spisovatelkou 
Janou Schlossarkovou, naplánova-
ný původně na neděli 8. října se od-
kládá. 

„Naše oblíbená hlučínská spiso-
vatelka si zlomila nohu, takže v té-
to chvíli si ze zdravotních důvodů 
netroufá předstoupit před své publi-
kum. Určitě jí všichni přejeme brz-
ké uzdravení,“ řekla za pořadatele 
vedoucí Kulturního domu Hlučín 
Veronika Antončíková. 

„Nový termín zatím není zná-
mý. O novém termínu setkání bu-
deme čtenáře informovat na webu 
i Facebooku města, i na vývěs-
ních plochách v Hlučíně, případně 
v Hlučínských novinách,“ dodala 
Antončíková.  Vstupenky, které už 
si někteří zájemci koupili, zůstávají 
v platnosti a lze je buď využít v no-
vém termínu nebo vrátit v Infor-
mačním centru Hlučín či v poklad-
ně kulturního domu.                  (iga) 

Pohodový večer se odkládá

Výtvarný Atelier Viridian, který 
sídlí v Hlučíně, slaví významné ju-
bileum. 

V pátek 13. října to bude už dva-
cet let, kdy se jeho zásluhou v Čes-
ku dospělým lidem poprvé naskytla 
možnost navštěvovat výtvarné kur-
zy. Do té doby byly kurzy kresby 
a malby určeny jen dětem. 

Kurzy kresby, malby a grafiky 
pro dospělé otevřel Ateliér Viridi-

an v roce 1997. Postupně inspiroval 
vznik i dalších obdobných výtvar-
ných škol v republice. Na tvorbě 
unikátní koncepce výuky Viridia-
nu se podíleli dnes již zesnulí ma-
líři Josef Drha, Lubomír Procházka 
a Vojtěch Petráš. Velmi významnou 
inspirací pro činnost ateliéru byla 
také spolupráce se Zdeňkem Mile-
rem, autorem světoznámého Krteč-
ka.          (iga) 

Viridian slaví kulaté narozeniny

Divadlo za stovku

ských mimořádné postavení me-
zi ostatní aristokracií rakouského 

i přilehlé části pruského Slezska,“ 
uvedl Jiří Jung.                         (iga) 

Festival malých divadel v Kultur-
ním domě pokračuje v říjnu dalšími 
dvěma představeními. Vstupenky 
jsou v prodeji za 100 korun. A bu-
de na co koukat! Šamu zahraje 10. 
října komedii Do pyžam a Atrtway 
uvede 24. října Ženskou epopej. Na 
listopad chystají další dvě předsta-
vení soubory Stará Aréna a Mokro-
lazecká  ochotnická činohra.   (iga) 



hlučínskénoviny [10] volby 2017

2. Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Domu dětí a mládeže 
v Hlučíně, Zámecká 285/6, Hlučín pro voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích Bo-
chenkova, Celní, dlouhoveská, Farní, Hrnčířská, Mírové náměstí, Na Valech, Na 
krásné vyhlídce, opavská, ostravská, Pode Zdí, Promenádní, Růžová, U Bašty, 
U Cihelny, Úzká, Zámecká a v objektu určeného pro bydlení, ubytování nebo 
individuální rekreaci, jemuž je přiděleno číslo evidenční 209

ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v budově Základní školy dr. Mi-
roslava Tyrše v Hlučíně, Tyršova 1062/2, Hlučín
pro voliče bydlící v Hlučíně, v  ulicích  dr. ed. Beneše,  Gen.  Svobody,  Hluboká,  
k Pile,  komenského,  Na Včelínku,  školní, tyršova, U Stadionu, Zahradní

ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v budově Základní školy Hlučín 
- Rovniny, Cihelní 1417/8, Hlučín pro voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích dukel-
ská, Jaroslava Seiferta, okrajová, Přímá, Viléma Balarina

ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v budově Základní školy Hlučín 
- Rovniny, Cihelní 1417/8, Hlučín pro voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích  Boční, 
dělnická,  družební,  kosmonautů,  lelkova,  Mánesova, Mládežnická, Na Závo-
dí, Rovniny, Slovanská, Svornosti, U Vodárny

ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost v budově Základní školy v Hlučí-
ně - Bobrovníkách, Lesní 174/14, Hlučín - Bobrovníky pro voliče bydlící v Hlu-
číně - Bobrovníkách a na ulicích Hrabová a Malánky a v objektech určených pro 
bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci, jímž je přiděleno číslo evidenční 
na katastrálním území Bobrovníky a na katastrálním území Hlučín s přiděleným 
číslem evidenčním 26

ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost v budově Základní školy Hlu-
čín - Rovniny, Cihelní 1417/8, Hlučín pro voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích 28. 
října, ivana olbrachta, Jasénky, Jilemnického, Marie Majerové, okružní, Písečná, 
Vladislava Vančury a v objektech určených pro bydlení, ubytování nebo indivi-
duální rekreaci, jímž je přiděleno číslo evidenční 1-13, 15-17, 27, 28, 201-203, 
206, 211, 212, 217 - 219, 222, 224, 225, 228

ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost v  budově Kulturního domu 
v Hlučíně, Ostravská 124/18, Hlučín pro voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích An-
tonína dvořáka, Cihelní, čapkova, Horní, ke kořeni, Markvartovická, Moravská, 
Vinná Hora, Vinohradská, Záhumenní, Zátiší a v objektech určených pro byd-
lení, ubytování nebo individuální rekreaci, jímž je přiděleno číslo evidenční 19 
- 22, 89, 110, 150, 154, 163, 164, 169, 175, 176, 185, 204, 205, 207, 208, 210, 213 
- 216, 220, 221, 223, 226, 227, 229

ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost v  budově Kulturního domu 
v Hlučíně - Darkovičkách, Nový Svět 302/2, Hlučín - darkovičky
pro voliče bydlící v Hlučíně - darkovičkách, v ulicích k lesu, k Mýtu, kolejní, 
kozmická, Malá, Nový Svět, Pěkníkova, Pionýrská, Polní, U Zámečku, Vřesinská

ve volebním okrsku č. 9 je volební místnost v  budově Kulturního domu 
v Hlučíně - Darkovičkách, Nový Svět 302/2, Hlučín - darkovičky pro voliče 
bydlící v Hlučíně - darkovičkách, v ulicích do Vrchu, Jandova, k Boru, luční, Na 
Záplotí, Pěší, Sadová, U dvora, U Hřiště, U Rybníku, Za Humny

ve volebním okrsku č. 10 je volební místnost v budově Základní školy Hlu-
čín - Hornická, Hornická 1266/7, Hlučín pro voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích 
krátká, Severní, Vařešinky

ve volebním okrsku č. 11 je volební místnost v budově Základní školy Hlu-
čín - Hornická, Hornická 1266/7, Hlučín pro voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích 
1. máje, Boženy Němcové, Jana Nerudy, Jarní, Jaselská, květná, Pekařská, Petra 
Bezruče, Příční

ve volebním okrsku č. 12 je volební místnost v budově Základní školy Hlu-
čín - Hornická, Hornická 1266/7, Hlučín pro voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích 
čs. armády, Hornická, Pavla Strádala, Ve Statku 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní 
občanství české republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplo-
matickým nebo služebním pasem české republiky anebo cestovním průka-
zem).

4. každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací 
lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, Městský 
úřad v  Hlučíně a  ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu čes-
ké republiky okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrs-
ková volební komise zřízena.

V Hlučíně dne 12.09.2017

Mgr. Pavel  Paschek
starosta města Hlučína 

O z n á m e n í 
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Starosta města Hlučína podle § 15 zákona č.247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu české republiky

a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu české republiky se uskuteční

dne 20. října  2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
dne 21. října  2017 od   8.00 hodin do 14.00 hodin.

UPOZORNĚNÍ pro voliče volebního okrsku č. 7
Z důvodu úprav prostranství v okolí kulturního domu Hlučín je hlavní vchod do budovy uzavřen. 

Přístup do volební místnosti volebního okrsku č. 7 bude možný služebním vchodem (z boku kulturního domu) z ulice Písečná.
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StAčily dVA Roky, ABy Se 
SPoRtoVkyNíM Z HlUčíNA 
PodAŘilo doStAt Se 
Až NA SAMotNý VRCHol. 

Titul II. vicemistryň světa získa-
ly Mažoretky MK Ballerisomo na 
Mistrovství světa mažoretkového 
sportu, které se konalo od 23. do 
26. srpna v Praze. Bronz na vrchol-
ném sportovním podniku vybojova-
ly hlučínské sportovkyně sotva dva 
roky od založení oddílu. Úspěšný 
klub začal v Hlučíně fungovat tepr-
ve v září roku 2015. 

„Byla to dlouhá cesta, která ved-
la k dosažení první světové medai-
le pro město Hlučín. Přípravy na 
celou soutěžní sezónu začaly již 
v září loňského roku, kdy do Balle-
risima přišlo mnoho nových slečen. 
Ty ještě nikdy nedržely hůlku v ru-
ce a musely se tak naučit mnoho 
nových věcí, včetně baletu a gym-
nastiky,“ prozradila trenérka Karin 
Wronová. Výjimečná byla pro dív-
ky z Ballerisima celá sezóna. Ze 
všech nepostupových a pohárových 
soutěží vždy přivezly minimálně 
jednu medaili. Úspěšné byly i na 
postupových soutěžích asociace 
IFMS. Vyhrály finále Mistrovství 
České republiky mažoretek 2017 
v kategorii kadetek, tedy dívek ve 
věku od 8 do 11 let. Starší juniorky 
získaly bronz, stříbro i několik zla-

Ballerisimo je třetí nejlepší na světě 

tých medailí. Také littlekadetky vy-
bojovaly zlaté, stříbrné a bronzové 
medaile. „V kategorii littlekadetek, 
tedy dívky ve věku od 4 do 8 let, 
patří Ballerisimo mezi špičku celé 
České republiky. Děti u nás mají již 
od mala obrovské zázemí, troufám 
si říct, že jedno z nejlepších v celé 
České republice,“ doplnila trenérka 
Wronová. 

Po úspěchu na mistrovství České 
republiky pověřila Asociace mažo-
retkového sportu ČR tým z Balle-
risima uspořádáním soutěže Si-
lesia Grand Prix majorettes sport 
v hlučínské sportovní hale.  Ta-
to mezinárodní nominační soutěž 
pro mistrovství světa se v Hlučíně 
s podporou města konala 4. června.  
Ballerisimo zazářilo nejen perfekt-
ní organizací, ale i sportovními vý-

sledky, kterými si děvčata zajistila 
své účinkování na mistrovství svě-
ta. Pro Hlučín to přitom byl histo-
ricky první start na tak velké sou-
těži. „Závodnice našeho týmu měly 
velkou trému. Reprezentovat ne-
jen tým Ballerisimo, ale také Zá-
kladní školu dr. M. Tyrše, město 
Hlučín a hlavně poprvé Českou re-
publiku, to nebyl lehký úkol. Naše 
děvčata se toho ale zhostila na vý-
bornou. Všechny velké pódiové se-
stavy i pochodové defilé se umístily 
v první desítce. Jedním z nejemo-
tivnějších zážitků byl výkon hlu-
čínských kadetek, které se v kate-
gorii duo umístily na třetím místě 
a získaly nejen nádherné bronzové 
medaile, ale i titul II. vicemistryně 
světa v mažoretkovém sportu pro 
rok 2017.              Ivana Gračková

Děvčata z oddílu SK Paprsky Hlu-
čín se účastnila Mistrovství Evropy 
v chorvatské Crikvenici a přestože 
šlo o jejich první zahraniční vystou-
pení, získala hned dvakrát bronz, 
jednou čtvrté, jednou páté a po 
dvou šestých místech v různých 
kategoriích. Talentované sportov-
kyně si tak vybojovaly  nejen krás-
ná umístění na evropské úrovni, ale 
i postup na světový šampionát. Po 
mistrovství se od SK Paprsky Hlu-
čín oddělila některá děvčata a zalo-
žila nový klub TMK Dreams Lud-
geřovice. Hlučínské noviny o tom 
informovala za nový oddíl Lydie 
Hořínová.                                (red)

Velká radost v Ballerisimu.                                                              Foto: karin wronová

Hlučínští basketbalisté se připravují

Družstvo mužů basketbalového 
oddílu TJ Hlučín se již pilně při-
pravuje na letošní sezónu, kdy bude 
město reprezentovat v Severomo-
ravské lize.  „Již v úterý 10. říj-
na hostíme Nový Jičín B, na konci 
měsíce 31. října přivítáme družstvo 

Českého Těšín a 12. prosince se 
můžete přijít podívat na náš duel 
s Restartem Havířov. Všechny zá-
pasy začínají v 18.30 v hlučínské 
sportovní hale,“ zve fanoušky or-
ganizační  pracovník oddílu Tomáš 
Bedrunka.                                 (red)

V létě zorganizovali basketbalisté turnaj ve street basketbalu pro veřejnost.
Foto: Stanislav Hradečný

Také mažoretky
z SK Paprsky slavily

Navýšení rozpočtu na odměny pro 
správce školních hřišť, kvůli rozší-
ření provozní doby pro veřejnost, 
schválila na svém zářijovém jedná-
ní rada města. Správci hřiště hlída-
jí, dělají běžnou údržbu, návštěv-
níkům půjčují nářadí a sportovní 
potřeby. V Hlučíně veřejnost vyu-
žívá všechna hřiště městských škol 
a školek vyjma hřiště u MŠ Cihel-
ní, protože kousek od této školky je 
velké veřejné hřiště. Celkem je na 
provoz pro příští rok navrženo 781 
tisíc korun, schválit to musí zastu-
pitelé.                                           (red)

Na hřištích bude 
delší provozní doba
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KAM V HLUČÍNĚ V ŘÍJNU

volný čas

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

INFOHLUCIN@CENTRUM.CZ 

Na přednášku Pera Hyldgaarda, 
dánského misionáře, řečníka a od-
borníka na uzdravení duše, zve 
Apoštolská církev Hlučín. 

Konat se bude v Rodinném cen-
tru v ulici 1. máje na sídlišti OKD 

v Hlučíně ve dvou termínech. Ve 
čtvrtek 5. října v čase od 18 do 
19.30 je doprovodí kapela ACB, 
v pátek ve stejném čase bude sou-
částí setkání i hudební vystoupení 
skupiny iBand.                              (red) 

Per Hyldgaard opět v Hlučíně

3.10. 15:00 Kluby klubům – KD Hlučín 
3.10. 17:00 Jantarová komnata - fámy a skutečnost – přednáška – Knihovna
4.10 18:00 Neal Black – koncert – Červený kostel 
4.10 17:00 Nový Zéland - cestovatelská beseda  – Zámecký klub
7.10. 9:00 Hlučínské baroko - pounávací zájezd, odjezd od kostela sv. Jana Křtitele
7.10. 9:00 XI. Hlučínsko - Vřesinská šlápota – Hlučínské náměstí  
7.10. 10:00 Volejbal KP ženy TJ Hlučín - Tatran Štítina – Sportovní hala 
9.10. 16:00 Kulatý stůl – KD Hlučín 
10.10. 19:00 ŠAMU – A do pyžam! – KD Hlučín
12. - 15.10. 12:00 – 17:00 Výstava SA-MA SaKR – Červený kostel
12. - 13.10. 18:00 Půlkolona tanečního kurzu – KD Hlučín
13.10. 15:30 Keramika pro mládež a dospělé – DDM Hlučín
14.10. 8:00 Farmářské trhy – Hlučínské náměstí
14.10. 10:00 Volejbal 2.liga muži TJ Hlučín - Slávia OU Ostrava – Sportovní hala
do 15.10. Výstava SA-MA SaKR – Červený kostel
15.10. Vztahy na úrovni – ZRUŠENO!!!
16.10. 17:00 Komunikace mezi generacemi – seminář – KD Hlučín 
17.10. 17:00 Představení knihy / Muzeum hlučínska/ – Červený kostel 
21.10. 10:00 Volejbal KP ženy TJ Hlučín - VK Polanka n/O – Sportovní hala 
21.10. 17:00 Čaj o 5té – KD Hlučín 
24.10. 19:00 Ženská epopej – divadlo – KD Hlučín
28.10. 8:00 Farmářské trhy – Hlučínské náměstí

Burza dětského zboží se bude ko-
nat v sobotu 22. října od 8 do 12 ho-
din v jídelně Základní školy Rovni-
ny.  Pořádá ji parta nadšených žen, 
které akci vnímají nejen jako příle-
žitost k dobrému prodeji či výhod-
nému nákupu, ale také k příjemné-
mu setkání. 

„Přijďte mezi nás, jste srdečně 
zváni na naše podzimní setkání, kde 
můžete dobře prodat, koupit nebo 

vyměnit, ale také jen tak poklábo-
sit,“ pozvala za organizátory Pa-
tricie Ure.  Stoly k vystavení věcí 
budou k dispozici zdarma, jejich re-
zervaci lze udělat na telefonním čís-
le 732 764 144.

Letošní podzimní burza je už tře-
tí v pořadí. Organizátoři chtějí tato 
setkání dělat vždy na jaře a na pod-
zim.                                           (red)

Burza nabídne dětské zboží

Výstava fotografií Jiřího Göllne-
ra s názvem Dreams začne v pro-
storách Městské knihovny Hlučín 
slavnostní vernisáží v pátek 13. říj-
na. Veřejnosti bude přístupná od ná-
sledujícího dne necelý měsíc do 10. 
listopadu.  

Třiašedesátiletý fotograf Jiří Göl-
lner, který aktuálně žije v Praze, 
pracuje téměř celý svůj aktivní ži-
vot s telekomunikačními technolo-
giemi. Více než třicet let byl Hlu-
číňákem. 

„Do Hlučína se i se svou rodinou 
vždy rád vracím, vždyť jsem zde 

nechal kus svého života,“ prohlásil 
autor. Od dětství jej baví fotografo-
vání. Asi v deseti letech dostal svůj 
první fotoaparát Zeiss Ikon: Box 
Tengor 54/2 camera. Byl na svitko-
vý film 6x9cm. Od té doby se datuje 
jeho zápal a nadšení pro fotografo-
vání. „Hlučínská výstava navazuje 
na další, již uskutečněné akce v ji-
ných městech napříč republikou. 

Věřím, že se Hlučíňáci přijdou po-
dívat a nechají tatínkovi nějaké mi-
lé vzkazy v knize návštěv,“ doplni-
la Göllnerova dcera Veronika Veith, 
rozená Göllnerová.                   (iga)

Göllner se vrací, kde to má rád

n

Odbornou exkurzi Hlučínské ba-
roko pořádá pro zájemce Muzeum 
Hlučínska v sobotu 7. října. Celo-
denní putování po nejzajímavějších 
památkách barokního umění na Hlu-
čínsku odstartuje v 9 hodin u koste-
la sv. Jana Křtitele v Hlučíně, ná-
vrat se předpokládá v 16 hodin.  
„Ráno začneme kostelem v Hlučí-
ně, od kterého pak budeme odjíždět 
do Dolního  Benešova, který se pyš-
ní kostele sv. Martina. V Kravařích 
si prohlédneme zámeckou kapli sv. 
Archanděla Michaela, v Bohuslavi-
cích kostel Nejsvětější Trojice a ve 
Velkých Hošticích kostel sv. Jana 
Křtitele,“ informoval ředitel muzea 
Metoděj Chrástecký. Cena zájez-
du ve výši 250 korun zahrnuje do-
pravu autobusem, odborný výklad 
průvodce a občerstvení. Zájemci 
se mohou hlásit mailem na infohlu-
cin@centrum.cz, nebo telefonicky 
na čísla 595 041 617.               (red) 

Muzeum zve na
zájezd po baroku
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Hledá se vánoční strom na Mírové 
náměstí. A Josef Hlubek opět 
shání větve na adventní věnec.

               Čtěte na straně 6

Ulice Rovniny se začne opravovat  
v říjnu. Využije se k tomu šestimili-
onová dotace z evropských peněz. 

          Čtěte na straně 3

Miloš Zeman navštívil v září 
Hlučín. Byl to již čtvrtý prezident, 
který do města zavítal. 

      Čtěte na straně 2

První čtyři měsíce ve funkci ře-
ditele Charity Hlučín má za sebou 
Pavel Sobol. Jeho pozice není ni-
jak jednoduchá, nastoupil po Luká-
ši Volném, který v Hlučíně působil 
dvanáct let a těšil se velké oblibě. 
Svou práci zahájil naplno 31. květ-
na, symbolicky Charitní poutí 
v Ludgeřovicích. 

„Jsem moc rád, že mohu být sou-
částí organizace, která je největším 
nestátním poskytovatelem zdravot-
nických a sociálních služeb, sym-
bolem pomoci a milosrdenství. 
Zároveň si uvědomuji obrovskou 
zodpovědnost,“ řekl nový ředitel. 

Od počátku oceňuje především 
stabilní charitní tým složený z od-
borníků, kteří navíc dávají Charitě 

kus svého srdce. Těší ho také dobrá 
spolupráce s městem Hlučín, kterou 
vnímá jako klíčovou. 

Jeho zhruba padesátičlenný tým 
v současnosti zajišťuje mnoho akti-
vit, přičemž k těm nejviditelnějším 
patří zejména terénní služby. 

„Zdravotní sestry, pečovatelky 
a asistentky dojíždějí přímo do ro-
din a pomáhají seniorům a handi-
capovaným v jejich domácím pro-
středí. Pro rodiny je to obrovská 
pomoc. V Ludgeřovicích provozu-
jeme Domov sv. Mikuláše pro se-
niory, kde je i sociálně terapeutic-
ká dílna. Do té dojíždějí i klienti 
z Hlučína. V Hlučíně provozujeme 
právní poradnu, zajišťujeme sběr 
šatstva i pomoc lidem bez domova. 

Máme také půjčovnu pomůcek,“ 
vyjmenoval Pavel Sobol. Věří, že 
se mu podaří v Hlučíně více roz-
vinout dobrovolnickou činnost, do 
které se zapojí místní firmy a osob-
nosti, které tak půjdou příkladem. 
Ve spolupráci s městem chce zavést 
komplexní sociální poradnu, kam 
by člověk, který se ocitne ve složité 
životní situaci, mohl s důvěrou za-
jít pro bezplatnou radu, ať už se bu-
de potýkat s problémy finančními, 
sociálními či třeba právními.  Nová 
poradna, ve které by člověk v nouzi 
našel pomocnou ruku ve všech ob-
lastech pod jednou střechou, by mě-
la navazovat na současnou právní 
poradnu, která v Hlučíně dobře fun-
guje už řadu let.    Ivana Gračková

Nový ředitel Charity Hlučín chce zavést komplexní poradnu

Nový ředitel Charity Hlučín Pavel So-
bol.                    Foto: archiv Pavla Sobola

RoStoU! NeJedNá Se 
o Ale HoUBy Po dešti, 
NýBRž o dVě těloCVičNy 
V MěStSkýCH čáSteCH 
dARkoVičky A BoBRoVNíky. 

V Darkovičkách se začalo se stav-
bou tělocvičny o měsíc dříve, takže 
tam už se stavba pomalu rýsuje. 

„Máme hotové přípojky vody, 
elektřiny a plynu, vybudovaná je 
vsakovací jímka pro odvod dešťové 

vody, uložená je čistírna odpadních 
vod. Už stojí ocelová konstrukce 
haly,“ vyjmenovala investiční tech-
nička Městského úřadu Hlučín Pav-
la Holibková.  Jak tělocvična po-
malu roste, sledují snad všichni 
obyvatelé Darkoviček, nejpečlivě-
ji ovšem děti a učitelé místní školy. 

„Vidíme na stavbu z oken a s nad-
šením ji sledujeme. My sice za hez-
kého počasí využíváme venkovní 
hřiště a v zimě chodí celá škola pra-

videlně plavat, ale jinak máme na 
hodiny tělocviku k dispozici jen sál 
kulturního domu, který je naprosto 
nevyhovující. Až bude hotová tělo-
cvična, bude to obrovský kvalitativ-
ní skok,“ řekla ředitelka školy Mo-
nika Kamrádková. 

I v Bobrovníkách postupují prá-
ce podle harmonogramu. „Stavba 
bude pod střechou do zimy podle 
plánu. V první polovině září se do-
končil podkladní beton zázemí tě-

locvičny, následně začaly práce na 
položení podkladního betonu sa-
motné tělocvičny,“ informoval in-
vestiční technik Martin Beutel.  
„Cestou na oběd chodíme kolem 
stavby a naše děti bedlivě sledují, 
zda stavbaři pracují dost rychle. Už 
dokonce vymýšlely, že by jim cho-
dily pomoct, aby byla tělocvična co 
nejdříve hotová,“ prohlásila ředitel-
ka Základní školy Bobrovníky Ve-
ronika Mrázková.                    (iga)

Tělocvičny v Darkovičkách a Bobrovníkách 
budou do zimy pod střechou

tělocvična v darkovičkách má již hotové ocelové konstrukce.....          ... ale i ta v Bobrovníkách jde podle plánu a brzy poroste.     Foto: His Madworld  

MíSto kytičkyn
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PAdeSát let V žiVotě JediNCe i MěStA (10. díl – rok 2013)n
Přivítali jsme:
Anna Andělová *2017
Adéla Pudichová *2017
Jonáš Bartko *2017
Carolina Schabjuk *2017
Tobiáš Gubala *2017
Ema Burkotová *2017
Václav Koval *2017
Kristián Černický *2016
Barbora Klásková *2017
Dan Tűrke *2017

Jubilanti:
Šárka Kreibichová *1930
Dana Martiníková *1932
Danuška Zátopková *1933
Miroslav Drozda *1933
Anna Reiská *1934
Helena Krihová *1937   
Jana Šoltesová *1937

občané

SOUKROMÁ INZERCEn

Město Hlučín  pořádá již několik 
let pro seniory  poznávací zájezdy 
po krásách moravskoslezského re-
gionu. Tentokrát jsme vyrazili do 
pohraniční oblasti severní hranice 
s Polskem.

První zastávkou bylo město Vid-
nava, kde nás čekala prohlídka mu-
zea s odborným výkladem místní-
ho učitele, který se zasloužil o jeho 

otevření.  Vystavené exponáty  za-
chycují život města před i po 2. svě-
tové válce.

 Zajímavá byla i historická lékárna  
„U Černého orla“ s interiérem z ro-
ku 1910. Po prohlídce náměstí se 
účastníci zájezdu rozjeli do Javor-
níku. Posilnění chutným obědem 
vystoupali po zámeckých schodech 
a prohlédli si zámek  Javorník.  Pak 

zpátky do autobusu směr „Jeskyně 
na Pomezí“. Následovala prohlídka 
jeskyní s poutavým výkladem prů-
vodkyně. 

Všechno probíhalo hladce s pře-
dem připraveným programem pana 
Arnolda Dudka, velikého znalce tu-
ristických zajímavostí nejen u nás, 
ale i v zahraničí.  Během cesty  po-
dával zajímavé informace  o mís-

tech a městech, kterými se projíž-
dělo. Upozornil i na okolní krajinu 
a vzdálené pohoří Hrubého Jesení-
ku. 

Poslední zastávkou byly Lázně Li-
pová. Občerstvení v restauraci „Na 
rychtě“ a hurá zpátky do Hlučína. 
Zdravě unaveni a plní dojmů jsme 
se  vrátili po celodenním výletě do-
mů.                 Irmgard Ostárková   

Město opět uspořádalo pro seniory vydařený zájezd

ODS mění vedení
Místní sdružení Občanské demo-

kratické strany v Hlučíně má no-
vé vedení. Zvolil ho nedávný míst-
ní sněm. Předsedou se stal Michal 
Sněhota, místopředsedou Jan Vorá-
ček a dalším členem vedení Tomáš 
Barták ml.                                  (red) 

Ráda bych touto cestou poděko-
vala všem těm, kteří si vzpomněli 
na naši maminku Vilému Dudko-
vou u příležitosti jubilea 100 let. Za 
celou širokou rodinu s přáním dob-
rého zdraví Vilma Černá

Děkujeme všem občanům Hlučí-
na, kteří se v sobotu 2. září zapojili 
do sbírky nepotřebných jízdních kol 
pro projekt Kola pro Afriku. Sběrné 
místo bylo před farním kostelem. 
Už při příjezdu nás čekalo mno-
ho občanů, kteří chtěli do projektu 
svá kola odevzdat. Během sbírky se 
ten den v Hlučíně, Kozmicích, Dol-

ním Benešově, Bolaticích, Velkých 
Hošticích a Kravařích vysbíralo té-
měř 180 jízdních kol. Velkou část 
z nich po nutné repasi a úpravě pře-
veze organizace Kola pro Afriku do 
africké Gambie. Tam je budou ško-
ly poskytovat dětem, aby jim tak 
usnadnily cestu do školy a zpět do-
mů. Na repasi kol se v chráněné díl-

ně podílejí i osoby ve výkonu trestu 
z věznice v Ostravě Heřmanicích. 
Získávají tak pracovní návyky a do-
vednosti. Projekt tak pomáhá hned 
několikrát.                       Petr Kudela

poslanec a organizátor sbírky 
Michal Jedlička

ředitel Seniorcentra
v Opavě, organizátor sbírky 

Zima byla dlouhá a nekoneč-
ná. Hlučín se zařadil mezi města 
s průměrně spokojenými obyvateli. 
V soutěži „Město pro byznys“ Mo-
ravskoslezského kraje skončil na 3. 
místě. Před nás se dostaly jen Odry 
a Nový Jičín. 

Padesátku oslavil volejbalový od-
díl TJ Hlučín. 

Hlučín je obcí s rozšířenou působ-
ností pro čtrnáct obcí:  Bohuslavi-
ce, Dolní Benešov, Ludgeřovice, 
Markvartovice, Píšť, Šilheřovice, 
Bělá, Kozmice, Závada, Hať, Dar-
kovice, Děhylov, Vřesina a Dobro-
slavice. 

Začaly práce na stálé expozici 
v Muzeu Hlučínska. 

Kostel Sv. Jana Křtitele se dočkal 
nové střechy. Náklady na regene-
raci byly šest milionů korun. Měs-
to přispělo celkem částkou 700 ti-
síc korun. 

„Záhadná“ kamenná bábovka pro-
mluvila. Už víme, k jakému úče-
lu se používala. (Poznámka histo-
rika Jiřího Nemináře:  Bábovka je 
kamenný útvar osazený při ústí uli-
ce Hrnčířské do ulice Ostravské. 
První teorie badatele Jiřího Sonn-
ka hovořila o tom, že by mohlo jít 

o zařízení na umístění závory, kte-
rá by se otáčela horizontálně podél 
osy uvnitř kamenného kvádru. Dru-
há teorie je, že se jedná o něco na 
způsob žernovu. Muzeum Hlučínska 
aktuálně vystavuje fungující modely 
Jiřího Sonnka vztahující se k oběma 
teoriím.)

Základní škola Rovniny oslavila 
40 let od svého vzniku. Poprvé žá-
ci usedli do lavic ve školním roce 
1972/1973. Za učitelskou katedrou 
se vystřídalo více než sto učitelů 
a ve vedení školy pět ředitelů: Ří-
ha, Dudek, Kosík, Poláchová, Vše-
tečka.

Na Rovninách se konala na fot-
balovém hřišti u bývalého agitač-
ního střediska veselice. Z původně 
stanoveného termínu 11. května se 
musela pro nepřízeň počasí přeložit 
na 22. června, a tak se místo zpočát-
ku plánované Májové veselice sta-
la pouze Veselice. I tak se vydařila.

Darkovičky jako první ve městě 
začaly separovat bioodpad do hně-
dých popelnic. 

Nákladem 2,5 milionů korun se 
opravila Mateřská škola Severní. 
Vedle školky vyrostlo i nové parko-
viště pro 56 vozidel. 

Na podzim se dočkala revitalizace 
i Sportovní hala Hlučín. 

Uplynulo 100 let od vzniku že-
lezniční tratě Kravaře ve Slezsku – 
Hlučín. 

Dělníci, kteří opravovali střechu 
kostelní věže, vložili 30. října do 
kopule dva měděné tubusy s posel-
ství dalším generacím. Dřívější po-
selství se při opravě střechy nena-
šlo.

Začala se opravovat bašta číslo 
IX za bývalou lékárnou v ulici Po-
de Zdí. Bašty jsou jednou z hlav-
ních historických památek města 
a atraktivním turistickým cílem. 

1. prosince, v den první advent-
ní neděle, jsme na zcela zaplněném 
náměstí rozsvítili vánoční strom, 
obdivovali velkoplošný advent-
ní věnec a pokusili se plnit si svá 
přání za pomoci zvoničky pro štěs-
tí. Zvonila nepřetržitě. Sváteční vá-
noční atmosféru jsme si užili všich-
ni, ale zejména děti. Svíce na věnci 
se postupně rozsvěcovaly po čtyři 
adventní týdny. Obdivovaný věnec 
vznikl z iniciativy hlučínského ro-
dáka Josefa Hlubka.

Anna Heczková
bývalá archivářka

PODĚKOVÁNÍn



Zahradnictví Michňa

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

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

zahradnictvimichna@seznam.cz

www.zahradnictvi-michna.cz

realizace a údržba zahrad a kácení stromů
prodej: okrasných dřevin, ovocných stromů a keřů,

hnojiv, zahradních substrátů, postřiků a semen,
OVOCNÉ STROMY A KEŘE

Jako technologický koncern evropského formátu poskytující služby v oblasti stavebnictví se každo-
ročně celosvětově podílíme na tisících staveb  tím, že soustředíme ty správné lidi, stavební materiály 
a stroje ve správném čase, na správném místě. Bez týmové spolupráce - napříč geografickými hrani-
cemi a oblastmi - by to nebylo možné. Staňte se součástí našeho týmu!

Pro koncernovou firmu StRABAG a.s. hledáme kandidáty/ kandidátky na pozici: 
stavební dělník, řidič, strojník  – (m/ ž) 

Náplň práce: 
•   kumulovaná práce dělníka a řidiče dle potřeb stavby
•   manuální stavební práce na stavbě
•   řízení vozidla řádným a bezpečným způsobem
•   pravidelná kontrola provozuschopnosti vozidla (stroje)
•   vedení záznamů a správa dokumentů o provozu vozidla (stroje)
•   práce dle pokynů nadřízeného pracovníka

Požadavky:
•   vzdělání střední odborné s výučním listem
•   řidičský průkaz sk. B, C, e, t
•   strojní průkaz výhodou
•   vazačský průkaz výhodou
•   jeřábnický průkaz výhodou
•   zodpovědnost, spolehlivost
•   časová i místní flexibilita 

Benefity: 
•   mzdová ohodnocení v závislosti na osobní iniciativě a pracovním výkonu, přátelské pracovní pro-

středí, stabilní zaměstnání, týden dovolené navíc

Kontakt: 
StRABAG a.s.
Mgr. karin Bílková
Na Bělidle 198/ 21
150 00 Praha 5
tel. +420 222 868 220

Pracovní pozice je také zveřejněná na: www. strabag.cz/ kariéra – Burza práce 

Prodejna přestěhovaná z pěší zóny 
ostravská 2 opět na Hrnčířskou 17, 

Hlučín, BleděModRý doMeček 
(vedle MUdr. kubiny)

tel: 595 030 999
Velmi častý telefonický dotaz zákazníků.

Mobilárium

NEČEKEJTENA CHŘIPKUA OBRŇTE SE
deNNě toBolkA koloStRA

doPoRUčeNo PŘíRodoU.

koloStRUM = MleZiVo Z BeSkyd.

kUPUJte od VýRoBCů
eXklUZiVNě NA
WWW.KOLOSTRUM.INFO

          60 toBolek PoUZe ZA 315,-

PEČETE NA VÁNOCE?
Nakupte levněji

již dnes. 
MÁSLO ZDRAŽUJE!!!

Máslový margarin profi
Zela delikatess

2,5 kg za 210,- 169,- na
www.svetcukraru.cz/maslo

 www.elektro-muller.cz






