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hlučínskénoviny

Výstava korunovačních klenotů 
se chystá v Červeném kostele. 
Mimořádná akce se uskuteční na 
začátku prosince. 

               Čtěte na straně 6

Zastupitelé se sejdou 16. listopadu 
v 16 hodin. Mimo jiné budou volit 
předsedu osadního výboru 
Bobrovníky Jakuba Šimánka.         

Čtěte na straně 2

Kamila Berková oslavila své 98. 
narozeniny v Domově pod Vinnou 
horou. Život v něm si vynutila 
sama, aby byla mezi lidmi.  

      Čtěte na straně 2

Zeleně Ve VeřeJnéM 
prostoru přiBuDe, 
VyDláŽDěnýcH plocH 
neBuDe Více neŽ 
V souČasnosti. 

S plány na úpravy okolí Červené-
ho kostela v Hlučíně seznámili ve-
řejnost v pondělí 23. října architekti 
Jan Richter z Městského úřadu Hlu-
čín a hlučínský rodák Pavel Nasadil 
z ateliéru FAM Architekti, který vy-
hrál architektonickou soutěž. 
Na  veřejné  projednávání  územ-
ní  studie  přišli  radní  i  zastupitelé 
města a také zhruba dvacítka obča-
nů. Obyvatelé města se nejvíce za-
jímali o budoucí zeleň v parku ob-
klopujícím  kostel.  Dostalo  se  jim 
ujištění, že kácet se bude postupně 
zhruba  osmdesát  stromů,  které  se 
ale nahradí novou výsadbou dokon-
ce ve větším počtu dřevin, přibudou 

i souvislé aleje. Odstraňovat se bu-
dou stromy, které nemají kvůli stá-
ří nebo nějaké nemoci perspektivu, 
v minimálním množství ty, které by 
bránily úpravě, případně vybudová-

ní nových tras pro pěší. Velmi peč-
livé ochraně se bude těšit památný 
dub lesní i stromy v jeho okolí, kte-
ré ho chrání před přímým sluncem.
„Plochy  budeme  dláždit  tak,  aby 

buď mohla srážková voda vsakovat 
přímo,  protože  použijeme  divokou 
kamennou  dlažbou  s  propustným 
podložím, nebo aby z mírně svaži-
tých  ploch  stékala  přímo  do  trav-
natých porostů. Celkově v prostoru 
dlážděných ploch určitě nepřibude, 
někde vznikají nové, jinde jsou na-
opak rušeny stávající,” vyvrátil Pa-
vel  Nasadil  obavy,  že  kolem  Čer-
veného kostela budoucím zásahem 
ubude zeleně. Návrh počítá s novou 
kašnou a také pítkem. 
Město  kvůli  budoucí  úpravě  pro-
stranství už  jedná s majiteli dotče-
ných  pozemků.  Pokrok  se  podařil 
například  v  dohodě  s  Moravsko-
slezským krajem, který umožní od-
stranit  objekt  skladu  a  nevzhledné 
dřevěné  oplocení  kolem  své  střed-
ní školy sousedící s veřejným pro-
stranstvím v okolí kostela. 

Pokračování na str. 7

Rodí se nová podoba prostranství u Červeného kostela

představa architektů o budoucí podobě prostranství kolem Červeného kostela 
v Hlučíně.                                                                                              repro: FaM architekti

Helena sVaČinoVá a arnolD DuDeK 
se přeD Více neŽ DVaapaDesáti lety 
potKali na taneČní ZáBaVě. a Byla 
Z toHo lásKa na celý ŽiVot.

Své ano, z doby před padesáti lety, si znova po-
tvrdili  Helena  a Arnold  Dudkovi  na  hlučínské 
radnici  v  sobotu  21.  října.  „Manželství  je  jako 
maratónský běh, kdy ke konci, když už dochá-
zejí síly, musí závodníci ještě přidat,“ komento-
val dojemnou zlatou svatbu starosta Hlučína Pa-
vel Paschek. 
Arnolda  Dudka  znají  snad  všichni  senioři 
v Hlučíně,  kteří  se  kdykoliv  vypravili  na  něja-
ký zájezd. Vynikající znalec krás Česka je zaní-
ceným průvodcem, což je jeden z jeho koníčků. 
Tím dalším, který sdílí se svou ženou, je zahrada, 
hlavně pěstování kosatců. Helena, rozená Svači-
nová,  zase  s  chutí  zpívala  ve  smíšeném  sboru. 
Bývalá laborantka a podniková vodohospodářka 
spolu s učitelem a ředitelem školy společně vy-
chovali dvě děti, dceru Michalu a syna Ladisla-
va. Po celý svůj život žijí v Hlučíně, který ma-
jí oba moc rádi. Seznámili se na taneční zábavě 

v únoru roku 1965 v kavárně Kosmos na hlučín-
ském náměstí, brali  se o necelé  tři  roky pozdě-
ji 21. října 1967 v hlučínském kulturním domě, 

protože  radnice  se  tehdy  rekonstruovala.  Jejich 
ano  v  obřadní  síni  hlučínské  radnice  tak  bylo 
vlastně premiérou.                    Ivana Gračková

Své ano si zopakovali po padesáti letech

Krásné další společné roky popřál manželům Dudkovým starosta Hlučína pavel paschek.
Foto: ivana Gračková  



sloVo starostyn
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Svobodnými nás činí volba
Asi všichni jsme 
s  napětím  očekáva-
li  výsledky  voleb  do 
Parlamentu  Čes-
ké  republiky  a  nyní 
sledujeme  povoleb-

ní vyjednávání. Osobně jsem se těšil, 
že  na  tomto  místě  poblahopřeji  no-
vě zvoleným poslancům z Hlučínska, 
ať už budou z  jakékoliv strany nebo 
hnutí. Jsem totiž přesvědčen, že člo-
věk  s  pevně  zapuštěnými  kořeny  na 
svůj kraj nezapomíná. Proto mě mrzí, 
že pro příští čtyři roky nebude mít náš 
region žádné zastoupení ve Sněmov-
ně. Svůj poslanecký mandát neobhá-
jil  ani  můj  kolega,  starosta  Bolatic 
Herbert  Pavera,  předseda  sdruže-
ní  obcí  Hlučínska.  Pro  starosty  ob-
cí a měst z Hlučínska to znamená, že 
se budou muset  ještě více semknout, 
aby byl  jejich hlas  slyšet, aby před-
stavitelé země brali naše přání a po-
žadavky v potaz. Zklamání jsem také 
zažil nad statistikami volební účasti. 
Našich 57,65 procent v Hlučíně bylo 
jednou z nejnižších volebních účastí 
na Hlučínsku a zaostali jsme i za ce-
lostátním průměrem, který byl 60,84 
procenta. Chci proto poděkovat všem 
těm,  kteří  přistoupili  k  volbám  se 
zodpovědností.  
A  všem  ostatním  bych  rád  připo-
mněl slova 34. prezidenta Spojených 
států Dwight D. Eisenhowera: „His-
torii svobodných lidí nepíše náhoda, 
ale volba. Jejich volba.”  

město

KaMila BerKoVá se pro 
DoMoV poD Vinou Horou 
roZHoDla saMa, protoŽe 
taM Má spoleČnost 
a DoBrou ZáBaVu.  

Krásných  98  let  oslavila  v  říjnu 
v Domově  pod Vinnou  horou Ka-
mila Berková z Hlučína.
Popřát k narozeninám jí přišly její 
dcery, pracovnice domova  jí uspo-
řádaly malou oslavu, kterou si užila 
se svými přáteli. 
Bývala  vychovatelka  v  družině 
Kamila Berková žila ještě na začát-
ku roku 2015 u jedné ze svých dcer 
Marcely Gájkové, která ale musela 
jít na operaci do nemocnice. Využi-
la proto pro  svou maminku odleh-
čovací  službu,  kterou  Domov  pod 
Vinnou  horou  nabízí.  Po  absolvo-
vání  zákroku a následných  lázních 
chtěla vzít maminku z domova za-
se zpátky, ta ale odmítla.
„Sestra  sem za maminkou  chodi-
la každý den. Viděla hned, že se tu 
maminka cítí dobře, že se spřáteli-
la s dalšími klienty a hlavně si na-
šla  plno  zábavy.  Když  se  ale  ma-
minka odmítla vrátit domů, tak mě 
to  napřed  trochu  mrzelo.  Teď  to 
ale  naprosto  chápu,“  řekla Marce-
la Gájková. 
Její  setra  Kamila  Pluháčkova  je 
přesvědčena,  že  v  domácích  pod-
mínkách by mamince  nemohli  po-

skytnout  tolik  zajímavé  činnosti 
a  takové kulturní  vyžití:  „Stále  ta-
dy mají nějaké akce, jednou stavění 
májky, jindy otevírání studánek ne-
bo nějaký koncert.“
Pohodovou,  usměvavou  klient-
ku si v domově brzy všichni oblíbi-
li.  „Paní Berková  je moc  šikovná, 
kreativní  v  aranžérských  doved-
nostech, ráda s námi tráví čas v díl-
nách,“  doplnila  terapeutka  Anna 
Kružicová. 
„Jsem  tu  mezi  lidmi,  děláme  tu 
plno  zajímavých  věcí.  Cítím  se  tu 

moc dobře,“ potvrdila oslavenkyně.
Kamila  Berková  už  se  pohybuje 
na  invalidním vozíku a  trápí  ji ně-
jaké neduhy, ale života si stále uží-
vá  plnými  doušky.  „Paní  Berková 
má velké štěstí, protože členové je-
jí  rodiny na ni nezapomínají  a na-
vštěvují ji každý den. Protože tady 
má navíc veškerou péči, cítí se spo-
kojená.  Všichni  ji  přejeme,  aby  jí 
zdraví sloužilo a aby byla stále naše 
sluníčko,“  řekla  ředitelka Domova 
pod Vinnou horou Marcela Mikulo-
vá.                          Ivana Gračková

K  98. narozeninám popřála Kamile Berkové i  místostarostka Hlučína Blanka 
Kotrlová spolu s ředitelkou Domova pod Vinnou horou Marcelou Mikulovou. 
na snímku je také dcera oslavenkyně Kamila pluháčková. Foto: ivana Gračková

V domově oslavila spokojeně  třetí 
narozeniny, letos osmadevadesáté

Hlučín  volil  do  Poslanecké  sně-
movny Parlamentu České republiky 
obdobně jako zbytek země, i u nás 
vyhrálo  hnutí  ANO,  které  mělo 
nadprůměrnou  podporu  36,5  pro-
centa, hlas mu dalo 2 423 voličů.
Druhá  v  pořadí  s  průměrem  vyš-
ším  než  v  celostátním  měřítku 
se  ocitla  SPD  se  13,52  procenta 
a s hlasy od 898 voličů. V Hlučíně 
si lépe než ve zbytku republiky ved-
la sociální demokracie, která dosta-
la  577  hlasů,  což  je  8,69  procent. 
Nad sedmi procenty se ocitli Piráti 
a ODS,  těsně pod nimi KDU-ČSL 
a KSČM.  Na rozdíl od celostátní-
ho výsledku by Hlučín do Sněmov-
ny  neposlal TOP  09,  která  dostala 
283 hlasů a dosáhla 4,26 procenta. 
S ještě chudším výsledkem skončili 
Starostové a nezávislí, kterým dalo 
hlasy 210 lidí, což představuje 3,16 
procenta. 

Volební účast v Hlučíně byla podprůměrná

V Hlučíně je celkem registrováno 
11 577 voličů, 6 673 jich odevzda-

lo své hlasy, z nichž pětatřicet bylo 
neplatných.           Ivana Gračková 

Byť bylo v pátek odpoledne ve volební místnosti na Základní škole dr. M. tyrše 
živo, tak volební účast v  Hlučíně byla pod celostátním průměrem jen 57,65 
procenta.                                                                                              Foto: ivana Gračková

Zastupitelé stanoví 
poplatek za odpad
Zastupitelé Hlučína se opět sejdou 
ve  čtvrtek  16.  listopadu  v  16  ho-
din  v  kulturním  domě. Na  progra-
mu budou mít i volbu nového před-
sedy osadního výboru Bobrovníky. 
Radní do funkce navrhují stávající-
ho člena výboru, bobrovnického ha-
siče Jakuba  Šimánka, který za pod-
statné  považuje  hlavně  dokončení 
nové  bobrovnické  tělocvičny  a  fi-
nální  úpravy  zahrady  za kulturním 
domem,  která  je místem mnohých 
akcí. Má  nahradit  Tomáš  Schoffe-
ra, který ve funkci působil od roku 
2014 a nyní rezignoval ze zdravot-
ních a osobních důvodů i na své pů-
sobení ve výboru. Počet členů osad-
ního  výboru  se  sníží  ze  sedmi  na 
šest. Rozhodovat  se  bude  i  o  ceně 
za  svoz  odpadu,  kterou  rada  navr-
huje ponechat ve stávající výši. Ho-
vořit se bude i o poskytnutí dalších 
příspěvků  ke  kotlíkovým  dotacím 
úspěšným žadatelům.                   (iga)
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n  projednala  návrhy  cyklostezek 
v  Hlučíně  a  rozhodla  nechat 
zpracovat projektovou dokumen-
taci na trasu od bývalých kasáren 
směrem  na  Kozmice  pro  účely 
žádosti o dotaci. 
n projednala návrh operačního plá-
nu zimní údržby místních komu-
nikací v zimní sezoně 2017/2018. 
n schválila zápis do kroniky města 
za rok 2016, který provede nová 
kronikářka města Petra Pelková.  
n  rozhodla  poskytnout  záštitu  
města akci Křest nové knihovny 
hlučínského  gymnázia,  která  se 
uskuteční 24. listopadu 2017.
n  přijala  dotaci  z  rozpočtu  Mo-
ravskoslezského kraje na projekt 
Hlučín přátelský seniorům. 
n  udělila  souhlas  Dětské  rehabi-
litaci  Hlučín  k  použití  prostřed-
ků  rezervního  fondu  na  posílení 
fondu investic a k podání žádosti 
o  dotaci  z Místní  akční  skupiny 
Hlučínsko na vybavení speciální 
terapeutické Snoezelen místnosti. 
n v  rámci výkonu působnosti val-
né  hromady  schválila  městské 
společnosti  Vodovody  a  kanali-
zace Hlučín kalkulaci nákladů na 
pitnou  a  odkanalizovanou  vodu 
na  rok  2018.  Cena  vodného  se 
nezvedá,  cena  stočného  stoupne 
o  1,12  koruny  v  souladu  s  pod-
mínkami dřívější dotace ze Stát-
ního fondu životního prostředí.  

raDa Města V říJnun

město

Parkovací  karty  pro  rok  2018  se 
začnou  prodávat  od  20.  listopadu. 
Stejně  jako  v  letošním  roce  i  pro 
rok  příští  bude  Hlučín  rozčleněn 
do několika zón s různými cenami. 
Rozdělení lokalit se ale bude mírně 
upravovat, konkrétně v centru a na 
Rovninách.
Pro  každou  lokalitu  budou  karty 
k  dispozici  vždy  až  do  vyprodání 
stanoveného  počtu  odpovídajícího 
množství  parkovacích míst,  prodej 
bude  zajišťovat  městská  obchodní 
společnost TS Hlučín. 
Parkování  na  novém  parkovišti 
v Seifertově ulici bude možné až po 
jeho  zkolaudování.  Parkoviště  bu-
de uzavřené, závora se bude oteví-
rat čipem. Celoroční stání přijde na 
2400 korun, čipů a parkovacích ka-
ret  vydá  společnost TS Hlučín  jen 
tolik, kolik bude parkovacích míst, 
majitelé čipů tak budou mít garan-
tované  volné  parkovací místo.  Po-

kud  si  nejprve  pořídí  parkovací 
kartu pro Rovniny a poté si budou 
kupovat  čip,  původně  zaplacená 
částka  360  korun  za  kartu  se  ode-
čte a budou hradit jen 2040 korun. 
„Zájemci si pro karty mohou cho-
dit výhradně do budovy TS Hlučín 
v ulici Úzké, výdejní místo bude ve 
druhém patře. Termín, kdy začneme 
prodávat parkovací místa na novém 
parkovišti v Seifertově ulici, teprve 
oznámíme. Věříme,  že  občané  vy-
užijí v pondělí a ve středy prodlou-
žené  provozní  hodiny,  které  jsme 
zavedli už  loni v  létě,“  řekl  ředitel 
TS Hlučín Roman Šťastný. 
V pracovní dny jsou provozní ho-
diny pro veřejnost  denně od 6 ho-
din, v pondělí a ve středu do 16 ho-
din, v úterý a ve čtvrtek do 14 hodin 
a v pátek do 12.30. 
Podmínky pro prodej parkovacích 
karet zůstávají pro rok 2018 stejné 
jako v letošním roce. Majitelé karet 

jsou  oprávněni  parkovat  na  vyhra-
zených  parkovištích,  v  lokalitách 
mimo  centrum  jsou  pro  ně  parko-
viště vyhrazena v pracovních dnech 
v časech od 17 hodin do následují-
cího rána. 
Toto  časové  omezení  umožňuje 
pohodlné  parkování místních  oby-
vatel vlastnících karty po jejich ná-
vratu  z  práce,  zároveň  ale  neome-
zuje  zaparkování  kohokoliv  jiného 
během  dne,  kdy  bývají  vyhrazená 
parkoviště  v  Hlučíně  volnější.  V 
centru  jsou  parkoviště  vyhrazená 
bez časového omezení.
Cena parkovací karty zůstává pro 
centrum  města  1200  korun,  pro 
Rovniny a OKD 360 korun na rok. 
Do  systému  parkování  bude  zahr-
nuto několik nových parkovišť. Při-
budou dvě parkoviště v ulici Pode 
zdí u sídla TS a také opravené par-
koviště u drogerie DM, všechna na 
parkovací karty C. 

Na kartu H1 bude možné nově vy-
užívat rozšířené parkoviště na OKD 
u nákupního střediska. Na kartu H2 
budou parkoviště mezi ulicemi Za-
hradní a dr. E. Beneše ve dvorním 
traktu  vedle  mateřské  školy.  Zó-
na H2  vznikne  rozdělením  původ-
ní zóny H.  
„Parkovací  karta  H2  bude  urče-
na pouze pro právnické osoby a fy-
zické osoby podnikající, které ma-
jí sídlo a provozovnu ve vymezené 
oblasti  města,  a  dále  pro  fyzické 
osoby,  které  mají  v  dané  lokalitě 
místo  bydliště.  Také  ji mohou  vy-
užívat vlastníci  a nájemci nemovi-
tostí v daném místě.  Parkovací kar-
ty H2 budou platit na parkovištích 
u ulice Zahradní, mezi ulicemi Za-
hradní a ul. Dr. E. Beneše, mezi uli-
cemi Zahradní a U Stadionu a v Ty-
ršově ulici u základní školy,” uvedl 
vedoucí  právního  oddělení  Tomáš 
Volný.                    Ivana Gračková

Parkovací karty se začnou prodávat v listopadu, 
parkování v Seifertově ulici bude na čipy

Kytice u příleŽitosti Den 
VZniKu saMostatnéHo 
ČesKosloVensKa uŽ se 
poKláDaly u noVé Busty.  

Reliéf  prvního  prezidenta  Česko-
slovenské republiky Tomáše Garri-
gua Masaryka se ve středu 25. října 
opět vrátil na bludný balvan, který 
stojí u  staré hlučínské bašty v par-
číku vedle  sochy Františka Štorka. 
V pátek 27. října u něj položili kyti-
ce představitelé města Hlučín k při-
pomínce Dne vzniku samostatného 
československého  státu,  který  při-
padl na sobotu 28. října. K pietnímu 
aktu pozval starosta Hlučína i další 
občany města. 
„Jsou  hodnoty,  které  bychom  si 
měli  stále  připomínat  s  jistou  hr-
dostí.  Výročí  28.  října  1918,  kdy 
zástupci  Národního  výboru  česko-
slovenského  zveřejnili  provolání 
o  vzniku  Československa  a  vydali 
zákon o zřízení samostatného státu, 
mezi ně nepochybně patří, a to bez 
ohledu na skutečnost, že Hlučín se 
k Československu připojil  až v  ro-
ce  1920.  Posilujeme  tak  naše  uvě-
domění,  že  cesta  k  samostatnosti 
a svobodě nebývá jednoduchá, pro-
to bychom o ně měli pečovat,“ řekl 
starosta Hlučína Pavel Paschek. 
 „Pietnímu místu i tradičnímu aktu 
nový reliéf konečně dodal potřebné 

K baště se vrátil prezident Masaryk

důstojnosti, proto jsme o jeho zho-
tovení usilovali,“ doplnila místosta-
rostka Hlučína Blanka Kotrlová.   
Autorem  reliéfu  je  dvaatřicetile-
tý  ostravský  sochař  a  restaurátor 
Jan Šnéberger, který vystudoval Fa-
kultu umění na Ostravské univerzi-
tě u sochaře Mariuse Kotrby. Z jeho 
venkovních  realizací  ve  veřejném 
prostoru  je  v  nejbližším  okolí  na-
příklad  pomník  skautingu  ve  Sta-
říči  nebo  socha kočárku v Havířo-
vě.  Na reliéfu pro Hlučín pracoval 
zhruba  tři  měsíce.  Jako  předlohu 
použil  dobové  fotografie  a  také  si 
zpracoval  rešerše  Masarykových 
podobizen  od  významných  socha-
řů, například Otakara Španiela. 
„Dal jsem si opravdu záležet, zho-

tovit  takový  reliéf  je  pro  každého 
sochaře velká pocta,“ uvedl sochař. 
„Jsem rád, že Jan Šnéberger nevy-
robil jen kopii, ale vytvořil skuteč-
ně originální dílo,“ komentoval so-
chu historik umění Jaroslav Michna 
z odboru památkové péče hlučínské 
radnice.  Socha  je  z  polyesterové 
pryskyřice. Původní bronzový reli-
éf byl totiž ukraden. Několik let ho 
nahrazovala provizorní dřevěná ta-
bule. Proto nyní radní, kteří vybíra-
li z předložených návrhů konečnou 
podobu,  rozhodli,  že  se  místo  fi-
nančně nákladného bronzu použije 
levnější varianta, která nebude lákat 
zloděje a je přitom dostatečně odol-
ná.  Za  zhotovení  město  zaplatilo  
30 tisíc korun.       Ivana Gračková

sochař Jan Šnéberger osadil reliéf ve středu 25. října do hlučínského bludného 
kamene.                        Foto: ivana Gračková
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Tolik očekávaná oprava chodníku 
v ulici Antonína Dvořáka v Hlučí-
ně, který už byl ve velmi  špatném 
technickém  stavu,  odstartovala  na 
začátku  října.  Provádí  ji  městská 
obchodní společnost TS Hlučín. In-
vestorem  stavby  je  město  Hlučín, 
které opravu ulice zařadilo do své-
ho letošního rozpočtu. 
„Rekonstrukci  budeme  mít  hoto-
vou do konce letošního roku. Stav-
ba bohužel s sebou nese jistá ome-

zení  pro  místní  obyvatele,  kterým 
se  tímto  moc  omlouváme.  Doufá-
me,  že  opravené  chodníky  budou 
dostatečnou  kompenzací  případ-
ných potíží,” řekl ředitel TS Hlučín 
Roman Šťastný. 
Práce  v Dvořákově  ulici  navazu-
jí na nedávno skončenou kompletní 
opravu  chodníků  v  ulici  Čapkově. 
Tyto dvě  stavby patří  k největším, 
které letos společnost TS Hlučín za-
jišťuje vlastními silami.           (iga)

Opravuje se chodník ve 
Dvořákově ulici 

traDiČní poDZiMní 
VeřeJné scHůZe s oBČany 
V JeDnotliVýcH ČástecH 
Města VŽDy oDHalí, co 
Místní liDi neJVíce trápí. 

Veřejné schůze, kterých se účast-
ní  celé  vedení města,  organizují  v 
městských částech vždy na podzim 
místní osadní výbory. Letos vypa-
dali  nejspokojeněji  občané  Bob-
rovníků.  Tělocvična,  které  už  se 
nemohou dočkat, se staví, zahrada 
u místní  hasičárny  je  po  komplet-
ní  revitalizaci.  Zbývá  zasadit  živý 
trávník místo  umělého.  Před  osla-
vami 640 let od založení Bobrovní-
ků se do zahrady dával provizorně 
starší umělý trávník, který se musí 
vyměnit. Místní  se  ale  bojí,  že  by 
zasetá  tráva  při  frekvenci,  s  jakou 
se zahrada využívá, nikdy pořádně 
nevyrostla. 
„Dohodli jsme se proto s osadním 
výborem, že hned na  jaře použije-
me k zatravnění zahrady už hotové 
travní pásy,“ uvedla místostarostka 
Blanka  Kotrlová.  Bobrovničtí  by 
teď  uvítali  hlavně  nový  asfaltový 
koberec v ulici Požárnické. 

Občany zajímaly hlavně opravy cest 

Že  se  bude  na  Rovninách  hovo-
řit hlavně o parkování v souvislos-
ti  s  výstavbou  nového  parkoviště, 
se dalo očekávat. Účastníci veřejné 
schůze se dověděli, v jakém režimu 
bude parkoviště fungovat. 
Připomínkovali také, proč se neo-
pravuje celá ulice Rovniny, ale  jen 
její část. Důvodem byl vypsaný do-
tační  titul,  z  něhož  město  získa-
lo 6 milionů korun. Pro žádost  ale 
využilo  původní  projekt  zhotove-
ný v roce 2011, nový projekt by se 
nestihl udělat. Na příští  rok se při-
pravuje projektová dokumentace na 

výstavbu nového chodníku ve zbyt-
ku  ulice  Rovniny.  Komunikace  se 
bude  opravovat,  až  budou  hotovy 
všechny přípojky k nově stavěným 
domům. 
Naprostou  novinku  se  dověděli 
obyvatelé Darkoviček, kde se v nej-
bližší době nebude podle původního 
plánu budovat část kanalizace.  Pro-
jekt je totiž zastaralý a navíc řeší jen 
dílčí lokalitu, na kterou by se vyčer-
pala možnost  žádat o dotaci.   Pro-
to se původní projekt nejprve upra-
ví a doplní, aby se podle něj mohla 
zbudovat  moderní  kanalizace  pro 

celé Darkovičky.   Kvůli plánované 
stavbě se ale odsouvají rekonstruk-
ce některých komunikací a chodní-
ků. Někde je ovšem jejich technic-
ký stav už velmi špatný. Opravy se 
proto musí provést, takže se budou 
některé ulice v příštích letech bohu-
žel opět rozkopávat. To je i příklad 
ulice Pěkníkovy, která se rekonstru-
ovala letos. „Takových případů bu-
de ale minimum,“ slíbila místosta-
rostka Kotrlová. 
I  Darkovičští  bedlivě  sledují  vý-
stavbu  své  nové  tělocvičny. A  po-
těšila  je  revitalizace  prostranství 
kolem  místního  kulturního  domu, 
kterou  dělala  městská  společnost 
TS Hlučín.
„Kolem kulturního domu jsou čer-
stvě zasazené stromy a desítky ke-
řů a trvalek, z nichž některé budou 
kvést na jaře,  jiné na podzim. Pro-
stranství  tak  bude  stále  rozkvet-
lé,“  řekl  ředitel TS Hlučín Roman 
Šťastný. Zároveň se budoval chod-
ník mezi mateřskou školou a spoj-
nicí  ke  kulturnímu  domu  a  také 
zpevněné  plochy  pod  lavičkami. 
Založený je i nový trávník.              

Ivana Gračková

stavební technika zaplnila v říjnu Dvořákovu ulici.                  Foto: His Madworld

Nový útulek pro psy má od začát-
ku listopadu město Hlučín. Zájemci 
si  ho mohou prohlédnout  při  slav-
nostním otevření spojeném se dnem 
otevřených dveří  v úterý 28.  listo-
padu.
Nový  útulek  v  areálu  sběrného 
dvora  v  Markvartovické  ulici  má 
osm kotců pro psy.  Jeden z nich je 
karanténní  se  zvláštním  vchodem, 
kam  se  musí  umisťovat  nově  od-
chycení pejsci. Další box  je zatep-
lený,  protože  se  občas  dostane  do 
útulku i menší pes chovaný v bytě, 
kterému by v zimních měsících by-
lo  venku  chladno. Dva  kotce mají 
větší rozměry, aby v nich měli po-
hodlí i větší psi. V každém kotci je 
dřevěná bouda a dřevěný rošt na le-
žení. 
Součástí  útulku  je  také  technická 
místnost  určená  na  skladování  kr-
miva a dalších potřeb pro psy. 
Stavbu  útulku  zainvestovala 
a zčásti zrealizovala firma TS Hlu-
čín  z  rozhodnutí  rady města,  která 
je zároveň valnou hromadou měst-
ských společností. Jeho vybudová-
ní přišlo na 1,8 milionu korun.
„Náš starý útulek už byl opravdu 
nevyhovující,  v  tom novém budou 
mít  zatoulaní  a  odchycení  psi  vět-

ší pohodu. Ovšem největší pohodu 
by měli, kdyby byli u svých majite-
lů,“ řekl starosta Hlučína Pavel Pas-
chek. 
Do  budoucna město  plánuje  i  ve 
spolupráci  s  aktivními  občany  ně-
které  změny,  které  by  mohly  po-
moci jak rychlejšímu návratu domů 
ztracených pejsků, tak nalezení no-
vých majitelů pro psy, o něž už je-
jich původní páníčci nejeví zájem.
„Takový  nezodpovědný  přístup 
už naštěstí v budoucnu ani nebude 
možný, protože od roku 2020 bude 
povinnost všechny psy čipovat. Po-
tom už  snad nebudou útulky pras-
kat ve švech,“ dodal starosta. 
Den  otevřených  dveří  odstartuje 
v 10 hodin, do 12 hodin bude určen 
především pro školy, ale přijít mohu 
i další zájemci. Od 13 hodin, kdy se 
slavnostně přestřihne páska, do 16 
hodin bude nový útulek otevřen pro 
veřejnost.   Dopoledne  i  odpoledne 
budou na programu ukázky výcvi-
ku policejních psů, práce canistera-
peutických  týmů  a  také  závodních 
dvojic agility. 
V prostorách útulku  se bude pre-
zentovat  též  část  výstavní  kolekce 
obrazů Ateliéru Viridian  věnovaná 
právě tématu psích útulků.       (iga)

Představí se nový psí útulek

Veřejná schůze na rovninách se věnovala z velké části systému parkování na 
budoucím novém parkovišti v seifertově ulici.                       Foto: ivana Gračková
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oKénKo stráŽníKan

Ministr Daň ŤoK poVaŽuJe 
přeloŽKu silnice i/56 
Za BeZpřeDMětnou, 
starostoVé Z HluČínsKa 
nesouHlasí.

Diskuze  u  kulatého  stolu  o  bu-
doucím obchvatu Hlučína, která se 
v  říjnu  konala  v  Kulturním  domě, 
nevyzněla  příliš  optimisticky.  Za-
tímco  úředníci  z  kraje,  pracovníci 
z Ředitelství silnic a dálnic a před-
stavitelé  města  Hlučín  hovořili 
o  různých  variantách,  ministr  do-
pravy Dan Ťok z hnutí ANO všech-
ny zúčastněné starosty z Hlučínska 
i  místní  občany  naštval,  přestože 
nebyl přítomen. 
Starosta  Hlučína  Pavel  Paschek 
objasnil,  proč  nejsou  technicky 
možné  různé  provizorní  varianty, 
které  by  alespoň  částečně  vyved-
ly  automobilovou  dopravu  z  cent-
ra Hlučína. Potvrdil, že jedinou ak-
tuálně reálnou možností je původně 
navrhovaný,  tzv.  severní  obchvat, 
který by měl být součástí přeložky 
silnice  I/56 mezi Ostravou  a Opa-
vou. O  něm  se  hovoří  už  od  roku 
2002. 

Plány  na  stavbu  přeložky  silni-
ce  I/56  v  současnosti  doznaly  vý-
razných  změn.  Po  výzvě  starostů 
z  Hlučínska  na  nich  nyní  pracuje 
Krajský  úřad  Moravskoslezského 
kraje. 
Připravuje studii, jež by umožnila 
udělat z původně čtyřproudové sil-
nice dvouproudovou, která by mě-
la větší šanci na realizaci. Zároveň 
by  se  dala  stavět  po  jednotlivých 
etapách. Navíc, podle odborníků si 
Moravskoslezský  kraj může  dovo-
lit  pouze  jednu  čtyřproudovou  ko-
munikaci mezi Ostravou a Opavou, 
a tou už je aktuálně budovaná silni-
ce I/11. Ke studii by se mělo v příš-
tích  měsících  vyjádřit  Ředitelství 
silnic a dálnic. 
Podle  jeho  představitelů  se  ale 
dá  těžko  očekávat  zahájení  stav-
by obchvatu Hlučína a nové silnice 
I/56, která propojí Ostravu ve smě-
ru od Přívozu přes Hlučín na Opa-
vu, dokud nebude hotová prodlou-
žená Rudná, tedy propojení Ostravy 
s Opavou ve směru od Poruby silni-
cí I/11. Zjistit jakékoliv termíny od 
zúčastněných  institucí,  tedy od zá-
stupců  Úřadu  Moravskoslezského 

kraje a ŘSD, se ovšem nepodařilo. 
Studenou sprchu si pak pro všechny 
připravil místostarosta Dolního Be-
nešova Jiří Krömer. 
Ocitoval pasáž dopisu, jímž minis-
tr dopravy Dan Ťok Dolnobenešov-
ským sdělil, že řešení přeložky I/56 
bude  bezpředmětné,  protože  silni-
ce I/11 po svém dokončení přebere 
podstatnou část dopravy mezi Ost-
ravou a Opavou. Představitelé měst 
a  obcí  z  Hlučínska  se  ale  jedno-
značně  shodli,  že  takové  stanovis-
ko mohlo zaznít jedině z neznalosti 
místní situace. 
„Komunikaci  takového  typu,  ja-
kou  je obchvat města nebo přelož-
ka silnice I. třídy, nemůže stavět ani 
město velikosti Brna nebo Ostravy, 
natož  velikosti Hlučína. Takže  ne-
zbývá než dále jednat s představite-
li Moravskoslezského kraje, aby ře-
šení dopravní situace na Hlučínsku 
zařadili mezi své priority. Starosto-
vé obcí a měst Hlučínska opět spo-
jí síly v tlaku nejen na kraj, ale i na 
novou vládu, která vznikne po par-
lamentních volbách,“ ujišťuje obča-
ny starosta Hlučína Pavel Paschek.    

Ivana Gračková

Stavba obchvatu je v nedohlednu, 
starostové ale v tlaku nepovolí

Zástupci ředitelství silnic a dálnic, města Hlučín i Krajského úřadu Moravskoslezského kraje odpovídali na dotazy obča-
nů a diskutovali s účastníky kulatého stolu.         Foto: ivana Gračková

Schodiště,  které  vede  z  pro-
stor za Kulturním domem Hlučín 
směrem na ulici Písečnou, v říj-
nu  opravovali  pracovníci  měst-
ské  společnosti  TS Hlučín  hned 
dvakrát  po  sobě.  Kompletně  se 
má  rekonstruovat  v  příštím  ro-
ce,  ale  vedení  města  rozhodlo 
udělat  před  zimou  alespoň  pro-
vizorní  opravy,  aby  se  po  scho-
dech dobře chodilo hlavně star-
ším lidem. Poprvé ho stavebníci 
celé vyspravili v pátek 13. října. 
Asi  udělali  chybu,  že  si  vybrali 
nešťastné datum, jenže se logic-
ky rozhodovali hlavně podle vy-
hovujícího  počasí,  nikoliv  pod-
le  pověr.  A  jak  to  dopadlo?  Už 
v  pondělí  zavládlo  zděšení  nad 
zcela  rozrytým  a  zničeným  po-
vrchem  schodů.  Nezbylo  než  se 
pustit znova do opravy, která se 
tím  pádem bude  z městské  kasy 
platit dvakrát. Opravené schodi-
ště  pak  chránily  nejen  zábrany, 
ale  také  hlídka městské  policie. 
Vandalové  ovšem  také  nebudou 
mít  radost.  Při  své  podivné  zá-
bavě si  totiž s velkou pravděpo-
dobností  definitivně  zničili  bo-
ty. A nesplnili  ani malou naději 
města, že se přijdou přiznat, aby 
si svůj neuvážený čin odpracova-
li.                                        (iga)

schodiště u  kulturního domu se 
muselo opravovat dvakrát po 
sobě.           Foto: ivana Gračková

Padělky strážníci zabavili  
Na  podzim  přišlo  pár  vychytral-
ců o padělané parkovací karty. „Pa-
dělané  karty  pro  zónu  C  zabavili 
strážníci, kteří  je objevili při kont-
role vyhrazených parkovišť,“ infor-
moval  velitel  strážníků  Luděk  Ol-
šovský. Případ řeší Policie ČR. 

Mladiství holdovali alkoholu 
Hned několik kontrol podávání al-
koholu mladistvým dělali od června 
do  září  společně  policisté  a  měst-
ští strážníci. Celkem narazili na 63 
mladistvých  pod  vlivem  alkoholu. 
„Ve 28 případech se jednalo o pře-

stupek  podávání  alkoholu  osobám 
mladším 18 let, sedm případů jsme 
oznámili  správnímu  orgánu  Měst-
ského úřadu Hlučín k dalšímu pro-
jednání,“ uvedl Luděk Olšovský. 

Šmejdy chytili při činu
Dramatická podívaná  se odehrála 
ve čtvrtek 26. října před překvape-
nými obyvateli sídliště OKD v Hlu-
číně. Městští  strážníci  tam  dokon-
ce použili donucovacích prostředků 
proti partě šmejdů. Městská policie 
nejprve přijala oznámení, že na síd-
lišti  nabízí  skupina mladíků a dív-
ka smlouvy s energetickou společ-

ností.  Protože  podomní  prodej  je 
v Hlučíně zakázán, vyrazil na mís-
to  strážník  Jiří  Sedláček.  „Mladíci 
se rozutekli, když viděli auto měst-
ské  policie,  na místě  jsem  zadržel 
dívku. Její kolegové jí ale nakonec 
přišli  na  pomoc,“  informoval  Jiří 
Sedláček. Mezitím dorazil  také  je-
ho kolega. Protože obyvatelé domů 
v Květné ulici, kde se celý incident 
odehrál, byli ochotni svědčit, mohli 
strážníci předat celou záležitost Po-
licii ČR k dořešení. Příště si podo-
mní prodejci určitě pořádně rozmy-
slí, zda budou obtěžovat obyvatele 
Hlučína.                (red)
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canisterapie se V DoMoVě 
poD Vinou Horou 
osVěDČila. 

V našem Domově pod Vinnou ho-
rou  pravidelně  probíhají  canistera-
pie.  Protože  je  u  nás  spousta  uži-
vatelů, kteří mají psy rádi a mnozí 
měli své chlupáče i doma, těší se ta-
to  terapie  velké  oblibě. Máme  do-
konce dvě terapeutky, které se svý-
mi svěřenci dochází v pravidelných 
intervalech. 
O  jednom  říjnovém  pátku  přišel 
náš oblíbený pes Fram i se svou ca-
nisterapeutkou na  terasu, kde  jsme 
uspořádali  pro  naše  uživatele  hro-
madnou canisterapii. Fram je hravý 
černý labrador, který ze všeho nej-
více miluje lidi, piškoty a své plyšo-
vé hračky, které nám vždy postup-
ně nosí a chlubí se. Naše uživatelky 

ho krmí piškotky, takže prý údajně 
musí mít  po  zbytek  dne  dietu. On 
je na oplátku zahrnuje svou pozor-
ností, mazlí se a rozesmívá všechny 
svou neposedností a neutuchajícím 
nadšením  nad  jakýmkoliv  podně-
tem.  Taky  naše  uživatele  zahřívá 
svým mohutným psím tělem, když 
si za nimi vyskočí do křesel, či na 
sedačku a při individuálních terapi-
ích i do postele, pokud si to ti nej-
větší pejskomilové přejí. 
Všichni uživatelé, kteří o caniste-
rapii projeví zájem, jsou při společ-
ných  setkáních  se  psy  a  také  ještě 
dlouho  po  nich  rozradostněni,  ve-
selí. Terapie přispívá k jejich dobré 
náladě, ale navíc při ní rehabilitují. 
Mnozí jsou už těžko pohybliví. 
Ve snaze pohladit pejska po měk-
ké  srsti  protahují  ruce,  rozevíra-
jí  někdy  spasticky  stažené  prsty. 

Přátelský Fram umí rozpovídat i rozesmát

společná terapie s  Framem se opět vydařila, všichni už se těší na jeho další 
návštěvu.                                                                                        Foto: radana Doležilová

Zveřejnění záměru města Hlučína
Ve smyslu § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 sb. o obcích  (obecní zřízení), v platném znění,

rada města Hlučína na své 77. schůzi, konané dne 2. října 2017, usnesení č. 77/6l)

rozhodla o záměru Města Hlučína
prodat

v k.ú. Hlučín pozemky 
parc. č. 4117/2 - lesní pozemek o výměře 94 171 m2

a parc. č.  4119 - lesní pozemek o výměře 1601 m2

obálkovou metodou - s určenou minimální kupní cenou 2.936.948,- Kč

Jedná se o pozemky na Vinné hoře.

písemná nabídka v českém jazyce musí být doručena v zalepené nebo zapečetěné obálce, označené textem ,,Výběrové řízení na prodej pozemků parc. 
č. 4117/2 a parc. č. 4119 oba v k.ú. 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 - dne 15. 11. 2017, 17:00 hod.
nabídky podané po stanoveném termínu budou z výběrového řízení vyřazeny.

Nabídka musí obsahovat:
a) označení prodávaného pozemku (shodné s označením dle zveřejněného záměru)

b) identifikaci 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.
c)         nabízená kupní cena v Kč,

d)        zamýšlený způsob využití nemovitosti,
e)   čestné prohlášení zájemce, že dle platných právních předpisů má právo nabývat v České republice nemovitosti,

f ) doložení bezdlužnosti zájemce vůči Městu Hlučínu (vydává MěÚ Hlučín, odbor právní),
g) vyjádření souhlasu s podmínkami převodu

h) podpis zájemce.

V případě, že nabídka nebude obsahovat všechny požadované údaje nebo bude chybně označena, bude vyřazena z výběrového řízení. 

Bližší informace budou zájemcům poskytnuty na odboru městského majetku MěÚ Hlučín,  tel.: 595 020 263 (e-mail: kosmova@hlucin.cz)
nebo 595 020 210 (e-mail: zmrzlik@hlucin.cz).

Vlastník Město Hlučín si vyhrazuje právo nerozhodnout o prodeji nemovitosti.

Jsou  i případy klientů, kteří bývají 
při kontaktu s lidmi apatičtí, neko-
munikují, na přítomnost psa reagu-
jí  velmi  vstřícně,  někteří  dokonce 
na  psa  pohovoří,  ač  jindy  nemlu-

ví. Krásné i dojemné okamžiky tak 
pejsci  připravují  nejen  uživatelům 
domova, ale i jeho zaměstnancům.                

Anna Kružicová
terapeutka
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Již  III.  ročník  Oktoberfestu  jsme 
v našem krásném Domově pod Vin-
nou  horou  zorganizovali  ve  středu 
27. září.
K  dotvoření  pohodové  atmosféry 
nám  hrála  skupina  Klasik.  O  pro-
gram  se  postaraly  naše  terapeutky 
a děvčata  z prádelny pod vedením 
vedoucí domova se zvláštním reži-
mem Eva Šablaturové. 
Tentokrát  jsme  pozvali  také  hlu-
čínské kluby seniorů a hosty z Do-
mova  sv.  Hedviky  z  Kravař.  Zla-
tavý  mok  tekl  proudem,  kuchařky 
upekly buchty a k večeři jsme mě-
li bramborový guláš.

Oktoberfest bavil už potřetí
Pozdravit nás přišli starosta Hlučí-
na  Pavel  Paschek  a místostarostka 
Blanka Kotrlová. 
Akce získala dotaci z Programu na 
podporu  zdravého  stárnutí  v MSK 
na rok 2017 „Hlučín přátelský seni-
orům“. Velký dík patří všem, kteří 
nás  jakkoliv podpořili  a  také hlav-
ně  zaměstnancům  domova.  Ti  do-
provázeli naše seniory ve svém vol-
ném čase.
Sluníčko  nám  ale  letos  nepřálo, 
tak  jsme  nakonec  slavnost  přesu-
nuli do  interiérů domova. Na dob-
ré  náladě  a  pohodovém  odpoledni 
to však neubralo. 

Marcela Mikulová
ředitelka

Domova pod Vinnou horou

Pokračování ze str. 1
V názoru na budovu sýpky se ne-
shodl architekt Pavel Nasadil s ně-
kterými  občany,  kteří  požadují 
zbourání  chátrajícího  objektu  hy-
zdícího  město.  Podle  Nasadila  ale 
jde o historicky cennou stavbu, kte-
rá navíc tvoří se sousedící budovou 
přirozenou bránu do města i hluko-
vou clonu mezi frekventovanou sil-
nicí a lokalitou určenou k oddechu.
Architekti  nyní  zapracují  někte-
ré  připomínky občanů  z  veřejného 
projednání  do  své  studie.  V  potaz 
vezme i ty, které občané poslali do 
konce října mailem. 
Ateliér  FAM  Architekti  vyhrál 
první  architektonickou  soutěž  na 
revitalizaci  veřejného  prostoru  vy-
hlášenou městem Hlučín. Jeho řeše-
ní vybrala v  závěru  loňského  roku 
odborná porota. Zasedl  v  ní mimo 
jiné  například  významný  architekt 
a urbanista Jiří Klokočka, který má 

bohaté zkušenosti ze zahraničí, ze-
jména  z  Belgie,  kde  pracuje  jako 
vedoucí projektant v urbanistickém 
ateliéru města Kortrijk. Zároveň je 
docentem  urbanistického  návrhu 
na  škole  Sint-Lucas  Architectuur 
v Gentu. 
„Kancelář FAM Architekti připra-
vila citlivý, promyšlený návrh, kte-
rý vychází z historie území. Část lo-
kality řeší ve stylu parkových úprav 
konce 19. století, který je pro dané 
místo dosud charakteristický,“ kon-
statoval Jan Richter. 
Všechny návrhy město představi-
lo občanům už letos v březnu v kul-
turním domě u příležitosti veřejné-
ho fóra. 
Další informace včetně všech sou-
těžních  návrhů  najdou  zájemci  na 
webových stránkách města v sekci 
aktuality a dále v sekci Město Hlu-
čín a DSO / O městě / Studie a pro-
jekty.                     Ivana Gračková

Rodí se podoba prostranství
u Červeného kostela

svou kresbu, jak by si představovala prostor před Červeným kostelem, nám na 
Facebook města Hlučína poslala Kateřina Mlýnková z  Darkoviček, maminka 
Klárky a Martínka. podél celého chodníku s lavičkami by si přála červené javory. 
Zeleň vysazená uprostřed by mohla tvořit logo města nebo sluneční hodiny. 
a před zchátralou budovu bývalé sýpky by navrhovala vysadit stromy, než se 
podaří dohodnout opravu se soukromým vlastníkem objektu. 

Domov pro seniory přijme zaměstnance na hlavní pracovní poměr

Pracovník v sociálních službách - přímá péče
nástup možný od 1. 12. 2017, nebo dle domluvy.

předpokládaný měsíční hrubý výdělek cca 19.500,- Kč, 
po zapracování osobní ohodnocení

a

Zdravotní sestra
nástup možný od 1. 11. 2017 nebo dle dohody

předpokládaný měsíční hrubý výdělek cca 19.500,- až 29,000,- Kč 
dle praxe v oboru

Nabízíme:
- pracovní úvazek 37,5 hodin týdně vč. sobot a nedělí

- směnnost – nepřetržitý provoz s nerovnoměrně
rozvrženou pracovní dobou

- Možnost osobnostního rozvoje a profesionálního růstu
- seriózní přístup zaměstnavatele
- Zajímavou a smysluplnou práci

- příjemné pracovní prostředí
  - Zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravu, na dovolenou)

Požadujeme:
- trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost

- Minimálně střední zdravotnické vzdělání a způsobilost k výkonu 
zdravotnického povolání bez odborného dohledu

(pro pozici Zdravotní sestra)
- Komunikační dovednosti, schopnost pracovat v týmu

i samostatně
- spolehlivost, zodpovědnost, loajálnost k zaměstnavateli
- trpělivost, vstřícnost, úctu a laskavý přístup ke klientům

- ochotu se vzdělávat, flexibilita
- profesionální vystupování

Zájemci o uvedené pracovní místo mohou zasílat své životopisy 
na e-mailovou adresu: dps@ddhlucin.cz nebo osobně doručte na 

recepci Domova pod Vinnou horou.

Kontaktní osoba: 
edita Kawková, Dis., vedoucí domova pro seniory

– tel: 595 020 576, 727 939 262

Domov pod Vinnou horou, p. o. si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání 
důvodu. poskytnutím svých osobních údajů v životopise dávají uchazeči Domovu pro seniory 
souhlas s jejich správou ve smyslu zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů. Budou 

kontaktováni pouze ti uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru. 
Děkujeme za pochopení.

Svazek  klíčů  nebo  proutěný  ko-
šík se našly náměstí v Hlučíně. Ma-
jitel  se o něj může hlásit na poda-
telně úřadu v budově C, v přízemí, 
v kanceláři číslo 101.
Na  webových  stránkách  města 
Hlučín www.hlucin.cz je nově rub-
rika Ztráty a nálezy, která obsahu-
je  přehled všech věcí,  které někdo 

našel  a  odevzdal  na  radnici  v  po-
sledních  třech  letech.  „Podívejte 
se,  zda mezi  nimi  není  i  váš  ztra-
cený bicykl, mobil, brýle nebo do-
konce finanční hotovost a přijďte si 
je vyzvednout. Majitel ale musí sa-
mozřejmě prokázat, že mu věc pat-
ří,“ uvedla Jana Valušová, která má 
ztráty a nálezy na starosti.        (iga)

Ztráty a nálezy nově na webu
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Tóny  podzimu  se  jmenuje  kon-
cert smyčcového oddělení Základní 
umělecké  školy P.  J. Vejvanovské-
ho Hlučín, který zazní v neděli 26. 
listopadu  od  16.30  hodin  tradičně 
v obřadní síni města Hlučín. 
„Rádi  bychom  tímto  koncertem 
přivítali posluchače v nové umělec-
ké sezóně. Zazní na něm výběr toho 
nejlepšího,  co naše  smyčce dokáží 
zahrát. Čeká nás pestrá paleta pod-
zimních barev od klasiky, přes do-
provody k áriím pro budoucí operní 
hvězdy, až k hudbě současné,“ uve-
dl ředitel školy Jan Huszár. 
Svůj  soutěžní  program,  tempera-
mentní  Gruzínský  tanec,  předve-

de  mladý  a  nadějný  violoncellista 
Jan  Poštulka,  část  absolventského 
koncertu  přednese  violistka  Adéla 
Jasvecová  se  svými  přáteli  a  hos-
ty.  V  jejich  podání  se  posluchači 
mohou  těšit  na  Bachův  Branibor-
ský koncert nebo na melodie z We-
berova Fantoma opery. Vystoupí ta-
ké Komorní orchestr Vejvanovský, 
tentokrát pod taktovkou Pavla Vít-
ka a soubor žáků Andrey Poštulko-
vé,  který  se  na  jarním  koncertním 
zájezdu velmi líbil například v pol-
ském Namyslowě. 
Už o dva dny později, v úterý 28. 
listopadu, se bude křtít nový klavír 
v sále Kulturního domu Hlučín, kte-

rý  má  výrazně  větší  kapacitu,  než 
sál  školy, kam se poté nástroj pře-
stěhuje. Škola chce koncertní křídlo 
značky  Steinweg  nejprve  předsta-
vit co nejširší veřejnosti. Předvedou 
ho muzikanti z řad pedagogů školy, 
bývalých absolventů i hostů.  
Na  programu  koncertu,  který  za-
čne  v  18  hodin,  bude  Stamitzova 
Koncertní symfonie D dur pro hou-
sle a violu v provedení Simony Ko-
níkové  a  Jana  Huszára,  Haydnův 
Klavírní koncert G dur, který zahra-
je    pedagožka  školy Eva Mitáčko-
vá.  Pasáže Borodinovy  Petite  Sui-
te  bude  interpretovat  absolventka 
a  v  současnosti  studentka  konzer-

vatoře Lucie Tkačíková a dvě části 
z Rachmaninova cyklu pro čtyřruč-
ní  klavír  provedou  hosté  Adam 
a  Martina  Faranovi.  Na  závěr  za-
zní Malá  suita  pro  smyčce  Eduar-
da Dřízgy.
Posluchačům se představí také dal-
ší pedagogové školy Veronika Sto-
klasová, Andrea Poštulková a diri-
geht Pavel Vítek. Sólisty doprovodí 
Slezský  komorní  orchestr  Hlučín. 
Vstupenky  na  jedinečný  koncert 
jsou  k  dostání  v  sítí  Ticekstream, 
zakoupit je lze v pokladně kulturní-
ho  domu. Druhý  inaugurační  kon-
cert se posléze uskuteční už v sále 
školy.                                       (iga)

Tóny podzimu v obřadní síni zahájí novou sezónu

Život aristokratických dětí se jme-
nuje výstava, kterou na samotný zá-
věr  roku  připravuje Muzeum Hlu-
čínska.  Vernisáží  začne  v  pátek 
1.  prosince  v  16  hodin  pro  veřej-
nost.
„Výstava  přiblíží  život  dětí  ze 
šlechtických  kruhů  od  jejich  naro-
zení  až  po dospělost. Ukáže  jejich 
výchovu  k  disciplíně  a  odpověd-
nosti, svět jejich hry i výuky,“ pro-
zradil ředitel Muzea Hlučínska Me-
toděj Chrástecký. Muzeum výstavu 
pořádá  ve  spolupráci  s  Muzeem 
Hraček Rychnov nad Kněžnou, kte-
ré  zapůjčuje  kolekci  historických 
hraček.                                          (iga) 

Jak si hrála hrabata? 

Odbornou  konferenci  s  názvem 
Město,  věc  veřejná  a  s  podtitulem 
Inovace, architektura, umění, pořá-
dá město Hlučín ve čtvrtek 23. lis-
topadu v Červeném kostele.  
Setkají se na ní především zástup-
ci  měst  srovnatelně  velkých  jako 
Hlučín. Rokovat budou o využívání 
architektonických  soutěží  pro  roz-
voj zejména veřejného prostoru. 
„Města  jako  Příbor,  Rožnov  pod 
Radhoštěm nebo Rýmařov předsta-
ví  výsledky  a  realizace  architekto-
nických soutěží. Konferenci doplní 
i další témata jako je třeba ekologie 

a inovace. Ta by mohla být zajíma-
vá například pro zástupce škol. Spe-
ciální část bude reflektovat umělec-
ká  díla  ve  veřejném prostoru,  a  to 
na příkladu města Liberce, které je 
v  tomto  ohledu  zcela  fenomenál-
ním v rámci celé České republiky,“ 
uvedl za pořadatele Jaroslav Mich-
na z odboru památkové péče Měst-
ského úřadu Hlučín. 
O  neinstitucionálních,  volnějších 
platformách  vstupu  umění  do  ve-
řejného  prostoru  promluví  organi-
zátoři ostravského festivalu Kukač-
ka,  nebo  projektu  Sochy  v  ulicích 

v  Brně.  Konference  odstaruje  ve 
12  hodin,  poslední  přednáška,  ve 
které  bude  Jaroslav Michna  hovo-
řit o sochách ve veřejném prostoru, 
začne  v  16  hodin.  Podrobný  pro-
gram najdou zájemci na webu měs-
ta Hlučín. Akce  je volně přístupná 
široké veřejnosti. Pro představitele 
měst by měla být inspirací i pouče-
ním. Její první ročník ukáže, zda by 
se do budoucna mohla stát tradiční 
platformou  pro  setkávání  odborní-
ků i laiků zajímajících se o kvalitní, 
efektivní a ekologický rozvoj veřej-
ného prostoru a o urbanismus. (iga)

O architektuře a urbanismu se bude
hovořit na odborné konferenci v Hlučíně

Koncert  ženského pěveckého  tria 
Chorodia Agiu Georgiu se bude ko-
nat v neděli 10. listopadu od 18 ho-
din v hlučínském Červeném koste-
le.  Pořádá  ho  spolek Sousedé  55+ 
ve  spolupráci  s Kulturním domem 
Hlučín.   
Vokální  trio  tvoří  sestry  Sofie 
a Marie Prusali a Lada Gižová, kte-
ré  vystudovaly  výtvarné  umění  na 
katedře výtvarné  tvorby Ostravské 
univerzity. Hudba je jim ale blízká, 
stejně jako úcta k tradici, víra a lás-
ka  k  řeckým  kořenům.  „Dámy  se 
vedle  byzantských  melodií  věnují 
též  polyfonním  zpěvům  severního 
Řecka  z  oblasti  Ipiros  a  tradičním 
písním Thrakie či Pontosu,“ prozra-
dila předsedkyně pořádajícího spol-
ku Růžena Dvořáčková. Trio  kon-
certuje  především  v  chrámech,  na 
festivalech církevní a tradiční hud-
by a na charitativních akcích.  (iga) 

Zazní tradiční 
řecká hudbaZájezd s titulem „Putování po nej-

zajímavějších  památkách  barokní-
ho umění na Hlučínsku“ připravilo 
na  sobotu  7.  října  Muzeum  Hlu-
čínska  spolu  se  Společností  přá-
tel Muzea Hlučínska. Většina z nás 
si řekne: k čemu jezdit od jednoho 
kostela  ke  druhému,  když  jsou  si 
výzdobou všechny podobné – plno 
zlata,  buclatých  andělíčků  a  obra-
zů svatých. Ale tady šlo o víc, čeka-
la nás  totiž odborná exkurze právě 
po jedinečných stavbách, které jsou 
něčím výjimečné!
Začali jsme v místním kostele sv. 
Jana Křtitele, jehož oltář je raně ba-
rokní,  ze  šedesátých  let  17.  stole-
tí a je tudíž nejstarší na Hlučínsku! 
Vyřezávané ozdoby, které jej lemu-
jí,  připomínají  krajku.  Ve  stejném 
stylu  byly  vybudovány  i  varhany. 
Jako  další  jsme  navštívili  pozdně 
barokní  kostel  sv.  Martina  v  Dol-
ním  Benešově.  Oltářní  obraz  Po-
slední večeře namaloval Ferdinand 

Licht  jako  variaci  na  obraz  Petera 
Paula  Rubense.  Plastická  křížová 
cesta a ozdobné svícny patřící jed-
notlivým cechům jsou další zajíma-
vostí dolnobenešovského kostela.
Pak  nás  čekala  oválná  kaple  na 
zámku  v Kravařích. Rázem  to  by-
lo  jiné  baroko!  Už  ne  sochy  dů-
stojně  stojící,  ale  andělé v pohybu 
se živými gesty. Korunou byla ilu-
zivní  freska  Panny  Marie,  pokrý-
vající  celou  kupoli.  Štěstím  bylo, 
že kaple přečkala bez úhony požár 
zámku  v  lednu  1937.  Příjemným 
zpestřením programu bylo občerst-
vení, které pro nás připravil perso-
nál zámku.
Do Velkých Hoštic to byl jen skok. 
Kostel sv. Jana Křtitele se svou rů-
žovo-bílou fasádou a bohatým prů-
čelím nás okouzlil. A co teprve in-
teriér!  Kam  oko  pohlédlo,  samá 
freska.  Na  stropě  jsou  tematicky 
rozděleny do tří polí, jejich autorem 
je František Sebastini. Tradiční ol-

táře nahrazují jejich iluzívní malby. 
Jsou  tak přesvědčivé, že  i namalo-
vané sochy vrhají stín!
Poslední  zastávkou  byl  kostel 
Nejsvětější  Trojice  v  Bohuslavi-
cích. Vypadá nezvykle se svou vel-
kou  mozaikou  v  průčelí,  znázor-
ňující rozesílání apoštolů do světa. 
Vnitřní výzdoba  je  skutečně boha-
tá.  Velmi  vzácný  je  oválný  obraz 
za oltářem, tzv. Trůn milosti, který 
se  dochoval  z  původního dřevěné-
ho  kostela  podle  námětu Albrech-
ta Dürera. Zvláštní je, že věž koste-
la je umístěná atypicky na východní 
straně, nikoli v průčelí.
Za  podrobný  a  fundovaný výklad 
bych chtěla poděkovat PhDr. Jiřímu 
Jungovi,  PhD.,  kterého byla  radost 
poslouchat.  Ještě  jedna  poznámka 
závěrem: byla škoda, že se v jeden 
den sešly dvě zajímavé akce – his-
torická exkurze a turistický pochod. 
Koordinace by v budoucnu byla ku 
prospěchu všech!     Jana Sabolová

S muzeem jsme vyjeli za barokem
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repliKy VZácnýcH ŠperKů 
ZHotoVil Mistr ZlatníK Jiří 
urBan Z turnoVa. 

Unikátní  výstava  korunovačních 
klenotů  a  Kodexu  vyšehradského 
se  chystá  do  Hlučína.  Bude  pre-
zentovat mimořádné  faksimile  ko-
run, které vyrobil zlatník a šperkař 
Jiří Urban z Turnova. V prosinci si 
návštěvníci Červeného kostela pro-
hlédnou  Svatováclavskou  korunu, 
Císařskou  korunu,  Římskou  koru-
nu  z  relikviářové  busty  Karla Ve-
likého  z  Cách  a  Železnou  korunu 
lombardských  králů,  kterými  byli 
korunováni Karel  IV. a  jeho syno-
vé Václav IV. a Zikmund. Součás-
tí výstavy  je  i Kodex vyšehradský  
rovněž  ve  formě  faksimile,  které 
zhotovila  společnost  Tempus  Li-
bri.  Ojedinělou  podívanou  v  hlu-
čínském  Červeném  kostele  zahájí 
v pátek 4. prosince slavnostní ver-
nisáž,  výstava  bude  pro  veřejnost 
otevřena od 5. do 23. prosince den-
ně od 14 do 20 hodin. 
Každá vystavená koruna je něčím 
zajímavá a váže se k ní historický 
příběh.  Například  originál  Svato-
václavské koruny váží 2,3 kg a ob-
sahuje  96  drahokamů,  včetně  jed-
něch  z  největších  safírů  na  světě. 
Korunu  dále  zdobí  dvacet  perel. 
Originál je vyroben z 21 až 22 kará-
tového, jeden milimetr silného zla-
tého plechu. Na vrcholu koruny  je 

Korunovační klenoty se představí
na unikátní výstavě v Červeném kostele

kříž, v němž byl uložen trn z Kris-
tovy trnové koruny. Koruna má prů-
měr 19 centimetrů a i s vrcholovým 
křížkem je stejně vysoká. Skládá se 
ze čtyř dílů spojených závlačkami. 
Díly v podobě stylizovaného květu 
lilie jsou pokryty drahokamy.
Římská  koruna  z  relikviářové 
busty  Karla  Velikého  z  Cách,  ji-
nak  také  Římská  královská  koru-
na, byla zhotovena na podnět Kar-
la IV. před rokem 1349 v Praze. Má 
podobu  diadému  se  čtyřmi  liliemi 
a  čtyřmi  výběžky  zdobenými  dra-
hými kameny a antickými gemami, 
což jsou drobné plastiky vybrouše-
né nebo vyryté do drahého kamene. 
Lombardská  koruna  je  součas-
ně  i  svatou  relikvií  a  je  nejstarší 

dochovanou  královskou  korunou. 
Nejvzácnější  je  Císařská  koruna, 
která byla vyrobena v průběhu 10. 
a  11.  století  ze  zlata  vysoké  ryzo-
sti.  Originál  se  skládá  z  osmi  de-
sek zdobenými filigránem a čtyřmi 
smalty. Celkem je na něm 169 dra-
hých  kamenů  a  koruna  je  osázena 
vice než tisícovkou perel. 
Repliky všech historických korun 
vyrobil od roku 2014 do roku 2017 
turnovský mistr šperkař Jiří Urban, 
který  je  historicky  prvním  uměl-
cem,  jenž  dostal možnost  zhotovit 
věrné repliky dvou vrcholných stře-
dověkých prací: koruny císařů Sva-
té  říše  římské  a  koruny  Svatovác-
lavské.  „Korunu  svatého  Václava 
nechal zhotovit Karel IV. pro svoji 

korunovaci v  roce 1347,  je  to zce-
la  jistě  jedna  z  největších  českých 
středověkých  památek.  Svatovác-
lavskou  korunou  byli  korunováni 
všichni  králové  a  císaři  až  do  19. 
století.  Vyrábět  repliky  takových 
skvostů pro mě byla velká čest,“ ře-
kl Jiří Urban. 
Kolekce korun, která je v soukro-
mém vlastnictví, se představila ve-
řejnosti  na  začátku  letošního  roku 
jako  součást  výstavy  Magičtí  Lu-
cemburkové  v  pražském Karolinu, 
následně  byly  koruny  samostatně 
k vidění v kostele sv. Václava v Os-
travě a v Regionálním muzeu v Jí-
lovém u Prahy. Výstava včetně ko-
run je aktuálně v Plzni. 

Ivana Gračková

Cecilky neboli Chrámový sbor sv. 
Cecílie v Hlučíně při kostele sv. Ja-
na Křtitele oslaví 21. listopadu 120 
let  svého  působení.    O  Vánocích 
v  Hlučíně  vystoupí  s  Českou  mší 
vánoční Jana Jakuba Ryby.  
Sbor byl  založen v  roce 1897  ja-
ko  součást  Spolku  sv.  Cecílie,  je-
hož  činnost  se  zaměřovala  hlavně 
na  rozvoj  Gregoriánského  chorá-
lu a obecně chrámové vokální a in-
strumentální  hudby.  Samozřejmos-
tí byla rovněž koncertní a divadelní 
činnost. 
Jako první stanul v čele sboru ře-
ditel měšťanské školy Johann Tru-
lay. V roce 1920 se ujal vedení hlu-
čínský rodák Paul Studnitzky, který 
nadchl  pro  tuto  činnost  také  mlá-
dež. V té době čítal sbor na 50 čle-
nů.
 Za působení Paula Studnitzkého, 

který  byl  výborným  varhaníkem 
a  zasloužil  se  i  o  stavbu  nových 
varhan,  nastal  opravdový  rozkvět 
sboru.  Paul  Studnitzky  organizo-
val výlety sboru do okolí a na růz-
ná poutní místa, které byly vždy za-
končeny  pěveckým  vystoupením. 
Jeho  slavnostní mši  svatou,  kterou 
přednesl u příležitosti oslavy 40. let 
svého založení v roce 1937, vysílal 
ostravský rozhlas. 
V roce 1939 nacisté spolek zrušili, 
ale chrámový sbor pokračoval přes-
to dál ve své činnosti. Během války 
držel značně zmenšený sbor při ži-
votě Josef Starzinsky. 
Poté se ujal vedení Pavel Šafarčík, 
který  sbor  vedl  do  padesátých  let, 
kdy byla funkce regenschoriho, te-
dy vedoucího sboru, zrušena a čin-
nost  sboru  při  bohoslužbách  byla 
totalitním režimem omezována. 

Po  smrti  Pavla  Šafarčíka  v  roce 
1973 se sboru opět ujal Josef Star-
zinsky  za  pomoci  učitelky  tehdej-
ší  lidové  školy umění Vlasty Stra-
chvicové. 
Po  smrti  Josefa Starzinského při-
chází  do  sboru  Radoslav Adamec, 
který těleso vedl do roku 1997, kdy 
sbor  oslavil  sté  výročí  koncertem, 
který slavil velký úspěch. 
Následně  se  taktovky chopil diri-
gent Pavel Šuránek, pod  jehož ve-
dením  sbor  dále  zpíval  při  slavení 
liturgie české i latinské mše a neu-
stále nacvičoval nové skladby. 
V roce 2004 se konal koncert, kte-
rý  inicioval  stavbu  nových  varhan 
v  hlučínském  farním  kostele.  Ty-
to  se  poprvé  rozezněly  při  krmáši 
v  roce 2006 u příležitosti 750. vý-
ročí založení města Hlučína. Kvůli 
pracovnímu vytížení Pavla Šuránka 

se sbor od roku 2009 ocitl bez stálé-
ho dirigenta. 
Až v  roce 2011  se  role  sbormist-
ryně  ujala  Gabriela  Solařová,  kte-
rá těleso diriguje dodnes. Ve sboru 
se vystřídalo mnoho zpěváků, zpě-
vaček  a  dirigentů.  Vedle  hlavního 
poslání,  kterým  je  hudební  dopro-
vod během bohoslužeb, vyvíjí sbor 
řadu  dalších  aktivit.  Pravidelně  se 
účastní přehlídek chrámových sbo-
rů Hlučínska, pořádá výlety, setká-
vá se ale i neformálně.
  Aktuálně  sbor  posílený  scholou 
a  místními  farníky  nacvičuje  pro 
letošní Vánoce, ostatně stejně  jako 
v  roce  2015,  Českou  mši  vánoční 
od Jana Jakuba Ryby. Za doprovo-
du Gaudi Musicae  zazní  v  kostele 
sv. Jana Křtitele v pátek 29. prosin-
ce v 17 hodin.                 

Petra Řezáčová

Hlučínské Cecilky zpívají již 120 let, zazpívají i o Vánocích

Vystavené korunovační klenoty budí vždy oprávněnou pozornost.               Foto: petr Hlubek
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Také  ve  školním  roce  2017/2018 
se  studenti  Gymnázia  Josefa  Kai-
nara (GJK) mohou zapojit do řady 
akcí zaměřených na podporu výuky 
cizích jazyků. 
Samozřejmostí  zůstávají  okresní 
kola jazykových olympiád; v před-
chozím roce  jsme v angličtině zís-
kali druhá a třetí místa v okresním 
kole. V mezinárodním testu znalos-
tí angličtiny Best of English, který 
proběhl  ve  28  evropských  zemích 
a kterého se účastnilo 683 škol a 6 
399 studentů, studentka Adéla Mar-
ková obsadila skvělé 83. místo.
Studentům  s  ambicí  získat  mezi-
národní  certifikát  FCE  (First  Cer-
tificate  of  English)  nabízí  gymná-
zium pomoc k jeho získání formou 
bezplatného semináře s následným 
pretestováním a vyhodnocením ne-
závislou  britskou  autoritou.  Mož-
nost pretestu využilo v květnu více 
než padesát našich studentů a bylo 
potvrzeno, že téměř devadesát pro-
cent účastníků by v dané chvíli by-
lo schopno zkoušku úspěšně zvlád-
nout. 
Formálně  potvrzené  znalosti  ci-
zích jazyků v testech, zkouškách či 
soutěžích naši studenti mohli a opa-
kovaně budou moci využít v praxi. 
Němčinu  si  mohli  vypilovat  na-
příklad v adventních dnech ve Víd-
ni nebo na exkurzích do vídeňského 
sídla  OSN.  Budou  si  ji  moci  vy-
zkoušet i na příští rok na poznáva-

cí  exkurzi  po  rakouském  Salcbur-
sku a okolí, která je naplánovaná na 
konec června. 
Angličtinu  si  vyzkoušeli  na  po-
znávacím  pobytu  v  Londýně, 
v konverzaci s anglickými mluvčí-
mi a v projektech, které mohou, ale 
nemusí,  být  zaměřeny  prioritně  na 
cizí jazyky. 
Z úspěšných projektů, ve kterých 
byla  znalost  cizích  jazyků  nezbyt-
ností,  je  nutno  zmínit  spolupráci 
s  Filozofickou  fakultou  Ostravské 
univerzity  formou  workshopu  ve-
deného zahraničními lektory na za-
jímavé téma Řeč reklamy v němči-
ně. V projektu Emise,  tentokrát ve 
spolupráci s TU-VŠB, vedli studen-
ti obhajoby projektových výsledků 
v angličtině. 
Těšíme na další  jazykový projekt 
s  využitím metody CLIL  (Content 
and Language Integrated Learning), 
který propojí jazykovou výuku (an-
gličtinu,  němčinu,  ruštinu)  a  další 
předměty. Prestižní záležitostí bude 
zapojení do programu The Duke of 
Edinburgh’s  International  Award. 
Cílem  programu  je  podpořit  kom-
plexní  rozvoj  schopností  a  doved-
ností mladých lidí skrze dlouhodo-
bé a pravidelné aktivity ve čtyřech 
provázaných  oblastech:  rozvoji  ta-
lentu, sportu, dobrovolnictví a dob-
rodružné  expedici  ve  třech  úrov-
ních.                  Sabina Kijanicová

Růžena Dvořáčková

Gymnazisté pilují jazyky

ocenění MlaDý řeMeslníK 
ZísKala DíVKa DíKy sVé 
lásce K řeMeslu. 

Hlučíňačka  Denisa  Rábiková, 
úspěšná absolventka oboru kadeřni-
ce na Střední škole hotelnictví, gas-
tronomie  a  služeb  v  Šilheřovicích, 
získala  v  posledních  měsících  ně-
kolik významných ocenění za vyni-
kající  výsledky ve svém oboru. 
Aktuálně žákyně prvního  ročníku 
nástavbového studia převzala z ru-
kou  místopředsedkyně  Senátu  ČR 
Miluše  Horské  ocenění  Mladý  ře-
meslník  roku  2017  určené  pro  žá-
ky  řemeslných  oborů,  kteří  vzor-
ně reprezentují školou v odborných 
soutěžích,  mají  výborný  prospěch 
a projevují skutečně hluboký zájem 
o zvolený obor. Rovněž vybojova-
la třetí místo v soutěži Hospodářské 
komory České republiky O nejlepší 
samostatnou odbornou práci v obo-
ru  kadeřník.  „Denisa  se  svému  ře-

meslu věnuje opravdu s chutí a lás-
kou a přes své úspěchy je to pořád 
skromná  dívka,“  uvedla  ředitelka 
školy Marie Měchová. Šikovná stu-
dentka vedle vzdělávání už i pracu-
je v salónu Mortiana v Hlučíně. 
„Byla jsem tam na praxi už od dru-
hého ročníku jako brigádnice a teď 

už  pracuji  samostatně.  Jsem  kre-
ativní  člověk,  tak  mě  baví  hlavně 
vymýšlet  zajímavé  účesy  třeba  na 
svatby,“  prozradila mladá  kadeřni-
ce.  Denisa tak přispívá k dobrému 
jménu školy, která se může pochlu-
bit mnoha dalšími skvělými výsled-
ky.                                           (red)

Denisa šíří dobré jméno školy 

Slezské zemské muzeum v Opa-
vě  navštívili  žáci  naší  Základní 
školy  Bobrovníky  v  pondělí  16. 
října. Pracovníci si pro nás připra-
vili pestrý naučný program o zví-
řatech  i  drobných  živočiších naší 
krajiny. Děti 1. a 2.  třídy využily 
svých znalostí z pohádek a večer-
níčků, když napříč muzeem hleda-
ly odpovědi na úkolové otázky. 
Žáky 3. a 4. třídy zase zaměstna-
ly zajímavosti o zvířatech, žijících 
ve  volné  přírodě  či  v  zoologic-
kých  zahradách České  republiky. 
Dozvěděli  se  třeba, kdo  je v  lese 
policistou, komu se přezdívá léta-
jící diamant, která zvířecí mamka 
je  ta  nejpečlivější,  kdo  je  největ-
ším silákem světa a podobně. Vel-
mi podobně na tom byli  i páťáci. 
Ti strávili více času nejen pozná-
váním  savců,  ptáků,  ryb,  obojži-
velníků,  plazů  i  bezobratlých  ži-
vočichů.  Navíc  se  učili  určovat 
zvířecí druhy i podle zvuků či srs-
ti.  Všichni  si  mohli  osahat  třeba 
sloní kůži,  a  to díky  reálným ex-
ponátům  zvířat.  Celý  den  zapadl 
do konceptu  environmentální vý-
chovy, kterou na naší škole uplat-
ňujeme,  ale  také do nového kon-
ceptu badatelské výuky, na kterou 
jsme v uplynulých týdnech získa-

li  dotaci  ve  výši  122  tisíc  korun 
z  Ministerstva  školství,  mládeže 
a  tělovýchovy  ČR.  Zajímavých 
akcí  a  setkání  ale  školáci  z Bob-
rovníků zažili v říjnu daleko více. 
Spolek  rodičů  a  pedagogů  napří-
klad připravil Slavnost dýní s vý-
robou podzimních dekorací a lam-
pionovým průvodem,  
Lásku k přírodě a zvířatům škola 
v dětech pěstuje systematicky. Bě-
hem podzimu už školáci nasbíra-
li 110 kilogramů kaštanů a žaludů, 
které  odevzdali  místnímu  mysli-
veckému sdružení. Krmivo  je ur-
čené pro lesní zvěř na zimu.  
Jednu  říjnovou  sobotu  strávi-
li na přírodovědném výletě Bobří 
stopa, který  se odehrával v kraji-
ně  jistebnických  rybníků.  Sledo-
vali  tam  zapůjčenými  dalekohle-
dy život ptáků i ryb a dokonce se 
účastnili i kroužkování ptáků, kte-
ré předvedli členové  základní or-
ganizace Českého svazu ochránců 
přírody Alces z Ostravy. 
Více o dravcích a sovách se zase 
dověděli na akci sokolníků z led-
nického spolku Seiferos, který při-
pravil  zajímavý program pro děti 
na  hřišti  u Základní  školy  dr. M. 
Seiferta.        Barbora Růžičková

asistent pedagoga

Navštívili jsme Slezské 
zemské muzeum v Opavě

K získání ocenění řemeslník roku gratuloval Denise rábikové i předseda sdru-
žení soukromých škol Vladimír Kolder.                                            Foto: libor Hanzal

„Ptejte se! Šance, že se ještě někdy 
zrovna  my  dva  setkáme,  je  téměř 
nulová.“ Těmito slovy zahájil PhDr. 
Jan Svoboda, vysokoškolský peda-
gog  a  odborník  na  pedagogickou 
psychologii  působící  na  Ostravské 
univerzitě, netradiční přednášku na 
hlučínském gymnáziu. 
Co je dokonalost, co ideál a co ori-
ginalita? Je možné spojit představy 
a realitu? Co je to nic? Jak se dostat 
ze  smyčky  deprese?  Co  je  dobře? 
Co špatně? A kdo to určuje? Jakou 
roli hraje nevím v životě člověka? 
To byly otázky studentů gymnázia 
k přednášejícímu nebo naopak otáz-
ky  přednášejícího  ke  studentům. 
Stejně netradiční jako celá přednáš-
ka byl i její konec. Nebo vlastně za-
čátek  konce?  Jan  Svoboda  ji  totiž 
zakončil podobenstvím o orlu a sle-
picích  spolu  se  slovy:  „Nebojte  se 
letět!“       Tereza Wachtarczyková

pedagožka

Psychologie
nemusí být nuda
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MláDeŽníci Z HluČína 
si přiVeZli na ZnaMení 
ÚspěcHu raDeGasta.

Poslední  závod  Hlučínské  ligy 
mladých  hasičů  se  konal  v  Hlučí-
ně  v  neděli  8.  října.  Jeho  součás-
tí  byl  branný  závod,  v  němž  hlu-
čínští  starší  žáci  vybojovali  druhé 
místo  a  mladší  žáci  skončili  pátí. 
A v sobotu 21.  října se nově zalo-
žené  družstvo  dorostu  Sboru  dob-
rovolných hasičů Hlučín zúčastnilo 
podzimního  kola  celorepublikové 
hry Plamen ve Slavkově u Opavy. 
Zúčastnilo  se  ho  osm  hlučínských 
dorostenců,  z  toho  čtyři  dívky. 
Děvčata  absolvovala  trať  o  délce 
3,8 km, chlapci 4,3 km. Dívky při-
vezly  4.,5.,6.  a  9,  kluci  5.,9.  a  11 
místo a zlato v kategorii  středního 
dorostu,  které  svým  výkonem  za-
jistil Dominik Schoffer. Mladí hlu-
čínští  hasiči  tak  úspěšně  ukonči-
li podzimní část sezony 2017/2018 
a nyní, s příchodem chladného po-
časí,  přesunou  sportovní  přípravu 
do vnitřních prostor hasičárny. Od 
začátku  prosince  do  konce  března 
budou navíc trénovat každou neděli 
v místní tělocvičně.

Hlučínští hasiči zaváleli nejen ve Frenštátě

Velkým úspěchem podzimní části 
sezony byl výsledek družstva  star-
ších  žáků,  kteří  přivezli  z  krajské-
ho kola soutěže v hasičském sportu 
Krajského  sdružení  hasičů Morav-
skoslezského  kraje  (KSH  MSK) 
bronzovou sochu Radegasta za třetí 
místo v požárním útoku. Soutěž se 
uskutečnila na začátku září ve Fren-
štátu pod Radhoštěm. 
„Nejprve  jsme  s  časem  61.28 
sekund  obsadili  9.  místo  ve  štafe-
tě požárních dvojic. Poté nás čeka-
la  královská  disciplína  požárního 
sportu - požární útok, v němž jsme 

předvedli třetí nejlepší výkon s ča-
sem 18.96 sekund,“ informoval ve-
doucí mladých hasičů Jiří Šimíček. 
V celkovém pořadí soutěže O po-
hár  ředitele KSH MSK vybojovali 
mladí hasiči pod vedením zkušené 
vedoucí Veroniky  Šimíčkové  a  in-
struktorů Štěpánky Czyžové a Fili-
pa Hrubého deváté místo z osmnác-
ti týmů. 
Družstva  mladších  i  starších  žá-
ků si v podzimní části sezony ved-
la  velmi  dobře.  V  Hlučínské  lize 
mládeže,  které  se  účastní,  obsadili 
mladší žáci třetí místo z celkem 12 

družstev a  starší  žáci  jsou po pod-
zimní části pátí z patnácti. 
Nově  se  hlučínští  hasiči  zařadili 
i  do  Slezského  poháru  jednotlivců 
v  disciplíně  60  metrů  s  překážka-
mi, kde se také propracovali na stu-
pínky vítězů. V kategorii mladších 
žáků je v průběžném pořadí na dru-
hém místě Eliška Hýblová, v kate-
gorii starších žáků je Matyáš Švest-
ka na šestém místě.
Sboru  dobrovolných  hasičů  Hlu-
čín v letošní sezoně přibyly dva no-
vé týmy. Vedle dorostu, který na se-
be už upozornil dobrými výkony,  je 
to také přípravka, kde aktuálně tré-
nuje čtrnáct dětí od čtyř do šesti let. 
„V  současné  době  máme  u  mla-
dých hasičů 36 dětí ve věku od čtyř 
do osmnácti let. Všem jim patří vel-
ké díky za skvělou reprezentaci jak 
našeho  sboru,  tak  města  Hlučín. 
A  poděkování  si  samozřejmě  za-
slouží  i  trenérky  Veronika  Šimíč-
ková a Lenka Plačková i instrukto-
ři Štěpánka Czyžová a Filip Hrubý. 
Dobrých  výsledků  bychom  samo-
zřejmě nedosáhli bez podpory měs-
ta,  celého Sboru dobrovolných ha-
sičů Hlučín a také sponzorů,“ uvedl 
Jiří Šimíček.                                   (iga) 

Úspěšný tým mladých hlučínských hasičů.                          Foto: Štěpánka czyžová

Šestý ročník badmintonového tur-
naje firmy Gass-eko, který se konal 
za  účasti  48 hráčů v  den voleb do 
Poslanecké  sněmovny,  v  pátek  20. 
října, opět pomůže pěveckému sbo-
ru Sluníčko. Sportovní  setkání  pro 
své obchodní partnery a přátele po-
řádá  tradičně  na  podzim hlučínská 
firma specializovaná na plyn, vodu 
a  topení,  ve  spolupráci  se  společ-
nostmi Viessmann a Ivar.   
Potřetí se konalo v hlučínské spor-
tovní  hale  a  podruhé  hráči  dobro-
volným  startovným  přispívali  na 
fungování  pěveckého  sboru,  který 
působí při ZŠ Hlučín - Rovniny. 
„Hecli  jsme  se  a  podařilo  se  vy-
brat zase o pár tisíc více než loni,“ 
prozradil za pořadatele Kamil Tka-
čík. Na soustředění více jak šedesá-
tičlenného sboru a na nákup dalších 
hudebních  nástrojů  je  k  dispozici 
28 tisíc korun. 
„Pěvecké  soustředění  děti  absol-
vovaly za vybrané peníze už v mi-
nulém roce, navíc jsme koupili ba-
sovou  kytaru,“  prozradil  ředitel 
školy  Miroslav  Všetečka,  který 
se  turnaje  také  už  druhým  rokem 
účastní. 

Badminton pomohl Sluníčku

„Před třemi lety jsme finančně při-
spěli Základní škole dr. Tyrše. Pak 
jsem na adventní neděli v roce 2015 
viděl  na  náměstí  zpívat  Sluníčko 
a říkal jsem si, že taková aktivita si 
určitě zaslouží podporu. Tak si za-
hrajeme, dobře  se pobavíme a  ješ-
tě stihneme být užiteční,“ prohlásil 
další z pořadatelů Martin Plaček.   

(iga) 

Dvojice Martin plaček a David Willas-
chek sice nebyla tou vítěznou, ovšem 
oba pánové se výrazně zasloužili 
o  zorganizování turnaje, což je více 
než vítězství.            Foto: petr Breitkopf

Žonglér  z Darkoviček  Jiří Krem-
ser  se  letos  v  létě  opět  zúčastnil 
Multikulturního  festivalu  v  Pelhři-
mově, městě rekordů, kde překonal 
další  dva  české  rekordy.  Vyučený 
mechanik opravář dokázal s  fotba-
lovým míčem  desetkrát  zopakovat 
náročnou  sestavu. Míče  se  dotkne 
pravým  kolenem,  pravým  rame-
nem,  levým kolenem a  levým nár-
tem.  Sestavu  zopakoval  desetkrát 
za  44,7  vteřiny  bez  dotyku  míče 
se zemí. Další pokus provedl vleže 
s tenisovým míčem, který přehodil 
z pravého ucha na pravé oko, dále 
na levé ucho a poté zpět. 
Bývalý  fotbalista  trénuje  žonglo-
vání s míči denně, navzdory tomu, 
že má za sebou úraz nohy. Prý za-
číná s tenisákem, pokračuje míčem 
na  americký  fotbal,  s  nímž  balan-
cuje na čele, pokračuje pak klasic-
kým  fotbalovým  míčem.  Používá 
ale také golfový míček nebo dokon-
ce  kuličku  o  průměru  10 milimet-
rů. Na festival do Pelhřimova se Jiří 
Kremser snaží jezdit pravidelně od 
roku  2003.  Se  svými  žonglérský-

Propadl žonglování s míči, 
láme s nimi rekordy

mi  kousky  také  vystupuje  na  růz-
ných akcích. „Jiří Kremser prodělal 
před sedmi lety těžkou autonehodu. 
Je neuvěřitelné, co všechno dnes ja-
ko žonglér dokáže předvést. Všich-
ni mu přejeme v žonglování mnoho 
úspěchů,“  řekl  kronikář  a  sportov-
ní příznivec z Darkoviček František 
Kuřidém.                                     (red) 

Žonglování s kopačákem patří k těm 
tradičnějším.       Foto: ivana Gračková
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Cestovatelskou přednášku o Iránu 
připravila  Městská  knihovna  Hlu-
čín.  „Neobvyklý  a  humornou  for-
mou podávaný pohled za oponu ze-
mě větší, než je celá střední Evropa, 
nabídne autor dvou knih o  součas-
ném Iránu Jiří Sladký. Návštěvníci 
poznají všední život sedmdesátimi-
lionové, prudce se rozvíjející země. 
Zjistí, jak se baví mladí a starší, co 
smějí  nebo  nesmějí  ženy  a  co  na-
opak muži. Dovědí se, jak se v Irá-
nu chovají k dětem a čeho by se měl 
vyvarovat návštěvník z ciziny,“ po-
zvala na přednášku vedoucí knihov-
ny  Lucie  Kostková.  Přednáška  se 
bude konat v úterý 21. listopadu od 
17 hodin v zámeckém klubu. Vstup 
je zdarma.                                  (iga) 

Knihovna zve 
do Iránu

Kolektivní  a  putovní  výstavu  ve 
prospěch všech psů v útulcích při-
pravuje  hlučínský  Ateliér  Viridi-
an.  Bude  sestávat  převážně  z  ma-
leb,  kreseb,  grafik  a  dalších  typů 
obrázků psů zhotovených členy vý-
tvarného  ateliéru,  jehož  cílem  je 
učit amatérské výtvarníky zvládnu-
tí různých výtvarných technik. Ver-
nisáž výstavy se uskuteční v pátek  
1. prosince v 17 hodin v Domě kul-
tury města Ostravy.   
„První zastavení naší výstavy bu-
de v Ostravě za účasti zástupců tře-
bovického útulku, který nám umož-
nil  malovat  jejich  svěřence.  Mají 
jich  tam  sedmdesát,  což  je  hrozné 
číslo. Doufáme, že návštěvníci vý-
stavy přinesou pejskům nějaké dár-
ky nebo přispějí na provoz útulku.

Ovšem  hlavním  cílem  výstavy  je 
upozornit,  jak  velké  množství  psů 
je v útulcích a že bychom se k pej-
skům neměli takto chovat. Chceme 
změnit myšlení lidí, apelovat na je-
jich  zodpovědnost,  aby  si  nepoři-
zovali psa, pokud se o něj nehodla-
jí dalších dvanáct i patnáct let řádně 
starat.    Výstava  se  bude  stěhovat, 
věříme, že i do Hlučína,“ řekla ve-
doucí Viridianu Elen Thiemlová. 
Na  vernisáži  se  předvedou  canis-
terapeutičtí  psi  týmu  SmilingDog. 
„I v našem týmu máme pejsky, kte-
ré  si  jejich majitelé vzali  z útulku. 
A ani si neumíte představit, kolik ra-
dosti přinášejí třeba postiženým dě-
tem nebo starým lidem,“ prozradila 
vedoucí spolku SmilingDog Kamila 
Rajskubová.                              (iga) 

Hlučínský Viridian chce pomoci psům

Setkání  na  svatého  Martina  po-
řádá  ve  čtvrtek  9.  listopadu  od  16 
hodin  Montessori  centrum  Hlučín 
ve  spolupráci  se  Základní  školou  
dr. M. Tyrše a Charitou Hlučín. 
„Ve škole bude pro všechny před-
školní i školní děti připraven tema-
tický  program  s  tvořivými  dílna-
mi a sportovní dráhou v tělocvičně. 
Účastníci  se  mohou  těšit  i  na  pří-
chod  svatého  Martina.  Ve  společ-
ném  lampionovém  průvodu  pak 
všichni dojdeme až na náměstí, kde 
bude  čekat  na  děti  i  dospělé  pře-
kvapení,“ prozradila vedoucí Mon-
tessori  centra Monika Vokřínková. 
Loni  se  akce  zúčastnila  asi  stovka 
rodičů s dětmi, letos pořadatelé oče-
kávají ještě hojnější účast.       (red) 

Svatý Martin
dorazí na Tyršovku

Jméno a příjmení: …………………………Datum narození: ………………………… 

trvalé bydliště: ………………………………………………………………………… .

……………………………………………………………………………………………

telefonní kontakt: ……………………… e-mail: ………………………………………

podpis:  ..………………………………

Už šestý ročník univerzity třetího 
věku otevírá město Hlučín ve spo-
lupráci s Vysokou školou podniká-
ní  a  práva. Určený  je  pro  zájemce 
starší 55 let. Přednášky dvouletého 
studia  bude  spojovat  téma  Člověk 
je  tvor  společenský.  První  semestr 
odstartuje  v  lednu  příštího  roku, 
celkem  absolvují  frekventanti  čty-
ři semestry, přičemž každý semestr 
sestává z dvanácti týdnů. Přednášky 
se budou konat na Gymnáziu Jose-
fa Kainara v Hlučíně vždy ve čtvrt-
ky odpoledne. Absolventi v závěru 
obdrží certifikát o absolutoriu. Prv-
ní semestr bude zaměřen na politi-
ku, kulturu, náboženství a specifika 
Hlučínska. Druhý bude pojednávat 
o zdravém a spokojeném životě, ve 
třetím se budou přednášející věno-
vat  evropským  královským  rodům 
a  čtvrtý má  v  podtitulu  umění  ko-
lem nás - teorie versus praxe.  

„Školné na jeden semestr je 1700 
korun,  studenti  s  trvalým pobytem 
v  Hlučíně  hradí  pouze  900  korun, 
800 korun na každého přispívá měs-
to ze svého rozpočtu,“ informovala 
vedoucí  odboru  rozvoje  hlučínské 
radnice  Darina  Krejzlová.  Přihláš-
ky  ovšem  mohou  podávat  i  ucha-
zeči  z  jiných města  a  obcí.  Přijati 
budou v  případě,  že  zůstane  volná 
kapacita. Přespolní ale nebudou mít 
nárok  na  příspěvek  města.  Hlučín 
též  hradí  plně  pronájem  učeben. 
Případné  bližší  informace  poskyt-
ne na Městském úřadu Hlučín Da-
rina  Krejzlová  na  telefonním  čísle 
595 020 295. Přihlášky mohou zá-
jemci zasílat nebo osobně odevzdat 
do 31. prosince na odboru  rozvoje 
městského  úřadu,  Mírové  náměs-
tí  23, Hlučín. Přihlášené účastníky 
bude město o dalším postupu infor-
movat.                                       (iga) 

V lednu odstartuje šestý
ročník univerzity třetího věku

-------------------------------------------  zde odstřihnout  ------------------------------------------- 

Lego na zámku vystřídali mamu-
ti a venuše. Muzeum Hlučínska zve 
do 19. listopadu na výstavu zaměře-
nou na experimentální archeologii. 
Ta návštěvníkovi zábavnou formou 
přibližuje způsob života pravěkých 
lidí.  Výstavu  připravil  hlučínský 
badatel  Jiří  Sonnek,  který  přináší 
své  vysvětlení  jeskynních  maleb, 
ukazuje  pravěké  zbraně  a  prozra-
dí i funkci záhadných venuší.  (red)

Venuše v muzeu

2.11.2017 18:00 Anna Hrbáčová - vernisáž výstavy kreseb Cafe Logr
3.11.2017 19:00 Zůstane to mezi námi, divadlo Kulturní dům
6.11.2017 16:00 Klub vaření DDM Hlučín
6.11.2017 17:00 Beseda o fotografii, vyhodnocení Fotosoutěže Kulturní dům
7.11.2017 19:00 Stará Aréna, Elektra, divadlo Kulturní dům
10.11.2017 18:00 Chorodia, byzantské hymny a řecké tradiční písně Červený kostel
10.11.2017 15:30 Keramika pro mládež  DDM Hlučín
do 10.11.2017 16:00 Výstava „Dreams”  Knihovna
16. 11.2017 16:00 Zastupitelstvo města Kulturní dům
do 19.11.2017 Nazca, výstava Muzeum Hlučínska
20.11.2017 16:00 Klub vaření DDM Hlučín
21.11.2017 17:00 Irán očima cestovatele - přednáška Zámecký klub
21.11.2017 19:00 Dlouhý, Široký, Krátkozraký - divadlo Kulturní dům
24.11.2017 15:30 Keramika pro mládež  DDM Hlučín
24. 11.2017 Hlučínský slavíček, pěvecká soutěž DDM Hlučín
28.11.2017 18:00 Koncert a křest klavírního křídla Steinwag  Kulturní dům
30.11.2017 18:00 Kolona tanečního kurzu Kulturní dům
Připravujeme na prosinec
1.12.2017 18:00 Kolona tanečního kurzu  Kulturní dům
1.12.2017 16:00 Život aristokratických dětí - vernisáž Muzeum Hlučínska
3.12. 2017 Rozsvícení vánočního stromu Hlučínské náměstí 
6.12. 2017  Dopolední mikulášské představení Jů a Hele Kulturní dům 
10.12. 2017  2. adventní neděle Hlučínské náměstí  
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Výstava korunovačních klenotů 
se chystá v Červeném kostele. 
Mimořádná akce se uskuteční na 
začátku prosince. 

               Čtěte na straně 6

Zastupitelé se sejdou 16. listopadu 
v 16 hodin v Kulturním domě. 
Mimo jiné budou volit předsedu 
osadního výboru Bobrovníky Jaku-
ba Šimánka.         Čtěte na straně 2

Kamila Berková oslavila své 98. 
narozeniny v Domově pod Vinnou 
horou. Život v něm si vynutila 
sama, aby byla mezi lidmi.  

      Čtěte na straně 2

Zeleně Ve VeřeJnéM 
prostoru přiBuDe, 
VyDláŽDěnýcH plocH 
neBuDe Více neŽ V 
souČasnosti. 

S plány na úpravy okolí Červené-
ho kostela v Hlučíně seznámili ve-
řejnost v pondělí 23. října architekti 
Jan Richter z Městského úřadu Hlu-
čín a hlučínský rodák Pavel Nasadil 
z ateliéru Famarchitekti, který vy-
hrál architektonickou soutěž. 

Na veřejné projednávání územ-
ní studie přišli radní i zastupitelé 
města a také zhruba dvacítka obča-
nů. Obyvatelé města se nejvíce za-
jímali o budoucí zeleň v parku ob-
klopujícím kostel. Dostalo se jim 
ujištění, že kácet se bude postupně 
zhruba osmdesát stromů, které se 
ale nahradí novou výsadbou dokon-
ce ve větším počtu dřevin, přibudou 

i souvislé aleje. Odstraňovat se bu-
dou stromy, které nemají kvůli stá-
ří nebo nějaké nemoci perspektivu, 
v minimálním množství ty, které by 
bránily úpravě, případně vybudová-

ní nových tras pro pěší. Velmi peč-
livé ochraně se bude těšit památný 
dub lesní i stromy v jeho okolí, kte-
ré ho chrání před přímým sluncem.

„Plochy budeme dláždit tak, aby 

buď mohla srážková voda vsakovat 
přímo, protože použijeme divokou 
kamennou dlažbou s propustným 
podložím, nebo aby z mírně svaži-
tých ploch stékala přímo do travna-
tých porostů. Celkově v prostoru 
dlážděných ploch určitě nepřibude, 
někde vznikají nové, jinde jsou na-
opak rušeny stávající,” vyvrátil Pa-
vel Nasadil obavy, že kolem Čer-
veného kostela budoucím zásahem 
ubude zeleně. Návrh počítá s novou 
kašnou a také pítkem. 

Město kvůli budoucí úpravě pro-
stranství už jedná s majiteli dotče-
ných pozemků. Pokrok se podařil 
například v dohodě s Moravsko-
slezským krajem, který umožní od-
stranit objekt skladu a nevzhledné 
dřevěné oplocení kolem své střed-
ní školy sousedící s veřejným pro-
stranstvím v okolí kostela. 

Pokračování na str. 7

Rodí se nová podoba prostranství u Červeného kostela

představa architektů o budoucí podobě prostranství kolem Červeného kostela 
v Hlučíně.                                                                                              repro: Famarchitekti

Helena sVaČinoVá a arnolD DuDeK 
se přeD Více neŽ DVaapaDesáti lety 
potKali na taneČní ZáBaVě. a Byla Z 
toHo lásKa na celý ŽiVot.

Své ano z doby před padesáti lety si znova po-
tvrdili Helena a Arnold Dudkovi na hlučínské 
radnici v sobotu 21. října. „Manželství je jako 
maratónský běh, kdy ke konci, když už dochá-
zejí síly, musí závodníci ještě přidat,“ komento-
val dojemnou zlatou svatbu starosta Hlučína Pa-
vel Paschek. 

Arnolda Dudka znají snad všichni senioři v 
Hlučíně, kteří se kdykoliv vypravili na nějaký 
zájezd. Vynikající znalec krás Česka je zaníce-
ným průvodcem, což je jeden z jeho koníčků. 
Tím dalším, který sdílí se svou ženou, je zahrada, 
hlavně pěstování kosatců. Helena, rozená Svači-
nová, zase s chutí zpívala ve smíšeném sboru. 
Bývalá laborantka a podniková vodohospodářka 
spolu s učitelem a ředitelem školy společně vy-
chovali dvě děti, dceru Michalu a syna Ladisla-
va. Po celý svůj život žijí v Hlučíně, který mají 
oba moc rádi. Seznámili se na taneční zábavě v 

únoru roku 1965 v kavárně Kosmos na hlučín-
ském náměstí, brali se o necelé tři roky pozdě-
ji 21. října 1967 v hlučínském kulturním domě, 

protože radnice se tehdy rekonstruovala. Jejich 
ano v obřadní síni tak bylo krásnou premiérou. 

Ivana Gračková

Své ano si zopakovali po padesáti letech

Krásné další společné roky popřál manželům Dudkovým starosta Hlučína pavel paschek.
Foto: ivana Gračková  

Místo KytiČKyn
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Veřejnosti  se  nabídl  ucelený  po-
hled  na  specifickou minulost  Hlu-
čína.  Po  pěti  letech  příprav  byla 
otevřena stálá expozice muzea Hlu-
čínska s názvem  Kdo jsou lidé na 
Hlučínsku.  Expozice,  kterou  tvoří 
tři výstavní celky, přibližuje osudy 
a příběhy obyčejných lidí. 
Deset let oslavil Domov pod Vin-
nou horou, který stojí u Hlučínské-
ho jezera. Podzim života v něm trá-
ví stovka seniorů. K 1. lednu přešel 
z  vlastnictví  Moravskoslezského 
kraje do majetku města. V červenci 
nastoupila jeho nová ředitelka Mar-
cela Mikulová. 
Ve městě se objevilo sedm zbrusu 
nových  informačních  tabulí,  které 
mají  za úkol usnadnit orientaci  tu-
zemským i zahraničním turistům. 
Město začalo mapovat stav měst-
ské  zeleně  a  pomáhat  nemocným 
stromům.
Chcete  park  volnočasových  ak-
tivit, a jak by měl vypadat? Tak se 
ptala  hlučínská  radnice  obyvatel 
městské části Rovniny. Padla otáz-
ka, jaký bude osud chátrajícího kří-
že u kostela Sv. Markéty, zda se po-
daří památku obnovit. 
Dvanáctého  dubna  se  konala 
v  hlučínském  kostele  hudební  po-
božnost,  zaměřena  hudbou  i  obra-
zem  na  křížovou  cestu. Dle  účast-
níků  to  byl  zážitek,  na  který  se 
nezapomíná.
Kaštany  na  Mírovém  náměstí  se 
rozkošatily  a  nádherně  rozkvetly. 

Od jejich výsadby uplynuly již čty-
ři roky. 
V dubnu se konala akce Hlučínské 
kořeny. Účastníci si poslechli vzpo-
mínky Josefa Hlubka, osobnosti ro-
ku 2014
Po  roční  odmlce  se  v  květnu  ko-
nala  v  areálu  čs.  opevnění  v  Dar-
kovičkách opět akce Bunkry, která 
se jako už tradičně setkala s velkým 
ohlasem. 
V červenci se uskutečnila vernisáž 
grafik,  konkrétně  linorytů,  hlučín-
ské autorky Marie Hranáčové. K je-
jímu pexesu se připojila i turistická 
mapa.
V  srpnu  oslavil  Sbor  dobrovol-
ných hasičů v Bobrovníkách  90 let 
od svého založení. 
Skončila  rekonstrukce  školky 
v  Darkovičkách.  Budova  se  změ-
nila k nepoznání. Návrh fasády při-
pravily samotné učitelky. Na fasádu 
navrhly namalovat sluníčko
V  polovině  května  byla  otevře-
na  nová  přístavba  školy  v  Darko-
vičkách.  Objekt  se  dočkal  nového 
oplocení, u školy je i nová čistička 
odpadních vod.
Od května se zateplovala poslední 
škola ve městě, tzv. Tyršovka, práce 
skončily v říjnu. 
V  září  bylo  dokončeno  zateple-
ní  Mateřské  školy  Cihelní,  zatep-
lena byla i školka v Bobrovníkách. 
Tím byly zatepleny všechny školky 
a školy ve městě.
Sedmnáctého  září  se  slavnostně 

otevírala  zrekonstruovaná  zahrada 
Mateřské školy Darkovičky, na kte-
ré vzniklo dětské přírodní hřiště. 
Dlouhoveská  opět  slaví,  13.  zá-
ří se v ulici konala Uliční slavnost 
–  sousedské  setkání. Součástí bylo 
vysvěcení domu bývalé školy, který 
nese název Centrum sociálně reha-
bilitačních služeb Hlučín. 
V říjnu začaly práce na revitalizaci 
veřejné zeleně na Rovninách, kon-
krétně  za  kulturním  domem,  mezi 
ulicemi Písečná, J. Seiferta a 28. říj-
na a mezi ulicí J. Seiferta, školním 
hřištěm a ulicí Dukelskou. 
Na  Rovninách  v  ulici  Dukelská 
bylo vybudováno parkoviště pro 36 
vozů. 
V listopadu skončila výstavba šes-
ti bytových  jednotek v ulici Opav-
ské. Jedná se o sociální byty pro so-
ciálně slabší občany.
Na zaplněném náměstí  se 30.  lis-
topadu rozsvítila první svíce na ad-
ventním věnci. Atmosféra byla opět 
dojemná.
O  den  dříve,  29.  listopadu,  byl 
rozsvícen  vánoční  strom  i  na Ma-
lánkách.
Vánoční strom si rozsvítili i uživa-
telé v Domově pod Vinnou horou. 
Desátého  prosince  se  na  náměs-
tí zpívaly koledy, setkání iniciovali 
fotbalový klub FC Hlučín, Základ-
ní škola dr. M. Tyrše, města Hlučí-
nu a Deník v rámci projektu Česko 
zpívá koledy.         Anna Heczková

bývalá archivářka

Babí léto

Již dozrávají jeřabiny,
barví se v červeň korálků
a léto vlády své se vzdává,
jen váhavě, jen pomalu.
 
Již dozrávají jeřabiny,
v zeleném lůžku kytičky
a zářivé slunce hladí
zardělé jejich tvářičky.
 
Již dozrávají jeřabiny,
soumrak prodlužuje stíny
a babí léto rozfoukává
vzduchem hebké pavučiny.
 
Až dozrají jeřabiny,
ranní chlad se v kraj rozhostí,
mlha snese se v doliny,
bude léto minulostí.
 

Anna Vitásková
Domov pod Vinnou horou

Přivítali jsme:
Kristián Štěpán *2017
Adam Řehoř *2017
Tomáš Raška *2017
Filip Raška *2017
Oliver Szórad *2017
Viktor Janšta *2017
Barbora Hájovská *2017
Emily Sobalová  *2017

Jubilanti:
Zdenka Gajdová *1926

Rozloučili jsme se:
Adéla Jasvecová

Děkujeme  všem,  kteří  přišli  do-
provodit  na  poslední  cestě  paní 
Adélu Jasvecovou z Hlučína, Dlou-
hoveské ulice. Zvláštní poděkování 
patří  ošetřovatelkám  a  sestřičkám 
z Charity Hlučín  a MUDr. Dumb-
rovské  za  profesionální  péči.  Náš 
díky  směřuje  i  k  hlučínskému  dě-
kanovi Mgr. Martinu Šmídovi a Po-
hřební službě Breuer.

Dcera a syn zesnulé

PODĚKOVÁNÍn

Přednáška O šlechtění květin aneb 
Kosatce  z  Hlučína,  kterou  uvede 
známý hlučínský pěstitel a šlechti-
tel Zdeněk Seidel,  se uskuteční ve 
čtvrtek  7.  listopadu  v  zámeckém 
klubu  Muzea  Hlučínska  Pořádá  ji 
specializovaná,  základní  organiza-
ce  Českého  zahrádkářského  svazu 
Iris Hlučín.   „Hovořit budu o tom, 
proč  a  jak  se  šlechtí  nové  odrůdy 
rostlin a jaké novinky má šlechtitel 
připraveny pro nejbližší roky,“ pro-
zradil Zdeněk Seidel.                (red)

Známý hlučínský šlechtitel květin se podělí 
na přednášce pro veřejnost o své zkušenosti

Svatý Martin
dorazí na Tyršovku

Kosatce z Hlučína vozí ocenění i ze zahraničí.                           Foto: Zdeněk seidel



rozsvícení vánočního stromu na náměstí
Od 15:30 koncert Gospel Limited, Sluníčko, Svěcení věnců, 
sbor ZUŠ koledy.
Rozsvícení první svíce na adventním věnci,
který opět připraví tým pana Hlubka a jeho přátel.
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