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hlučínskénoviny

Silvestr budeme slavit společně 
na náměstí. Na Hlučínském jezeře 
se první den roku odehraje už 
tradiční novoroční ohňostroj. 

               Čtěte na straně 6

Pořadatelé Štěrkovny Open Music 
mají potvrzenu hlavní hvězdu  
festivalu v roce 2018. Na břehu 
jezera vystoupí Jarek Nohavica.          

Čtěte na straně 6

Zastupitelé se opět sejdou ve 
čtvrtek 14. prosince od 16 hodin 
v kulturním domě. Projednávat 
budou rozpočet na rok 2018.  

      Čtěte na straně 5

SOubOr Gaudi MuSicae 
letOS OPět PřiPravuJe 
NevŠedNí Zážitek. 

Tradiční Česká mše vánoční Ja-
na Jakuba Ryby zazní v kostele 
sv. Jana Křtitele v Hlučíně v pátek  
29. prosince v 17 hodin. Završí tak 
pestrý vánoční program, který od-
startuje už první prosincovou neděli 
na hlučínském náměstí.  

„Pastorální skladbu z roku 1796, 
která vypráví svěžím jazykem pří-
běh zvěstování Kristova naroze-
ní a příchodu pastýřů k jesličkám, 
nastudoval komorní soubor Gaudi  
Musicae ve spolupráci se Scholou 
Hlučín a hlučínským chrámovým  
sborem. Vánoční koncert, kterým 
chceme jako už tradičně přispět ke 
sváteční náladě, bude řídit dirigent 
Jan Šrubař,“ uvedl organizátor ak-
ce a umělecký vedoucí Gaudi Mu-
sicae Lukáš Krček. Vstupné na ak-
ci je dobrovolné.                       (iga)

Rybova mše v kostele podtrhne atmosféru 
letošních hlučínských vánočních svátků

rybova vánoční mše zazněla v hlučínském kostele i v roce 2015.            Foto:  Michal Šofer

Dobré hospodářské výsledky za rok 2017 oče-
kávají všechny tři obchodní společnosti města 
Hlučín. Bude tomu tak už třetím rokem po sobě. 

„Samozřejmě je pro nás důležité, aby společ-
nosti pokud možno vytvářely zisk, ale ten není 
prioritou, i když je kritériem dobrého hospoda-
ření. U městských společností je jím především 
kvalita služeb a také příznivé ceny pro obyvate-
le,“ komentoval situaci starosta Pavel Paschek. 

Udržení tří společností ve stoprocentním ma-
jetkovém držení města považuje za velmi dob-
ré rozhodnutí minulých reprezentací Hlučína. 
„Umožňuje nám to mít pod přímou kontrolou 
poskytování strategických služeb pro občany,“ 
vysvětlil starosta. Všechny společnosti řídí a je-
jich hlavní strategické cíle určuje valná hromada, 
která je personálně totožná s Radou města. 

„Krátce po nástupu do vedení města jsme na-
stavili pravidla odměňování pro ředitele spo-

lečností tak, aby byli hmotně zainteresovaní na 
ekonomických výsledcích. Ale i všichni ostatní 
zaměstnanci mají prospěch z dobrého hospoda-
ření, protože je na něm závislá především výše 
přídělu do speciálního sociálního fondu. Z něj se 
hradí sociální potřeby všech pracovníků měst-
ských firem,“ objasnil radní Rudolf Gogolín. 

Za zásadní novinku pro ekonomiku města po-
važuje využití volných prostředků obchodních 
společností ve prospěch všech obyvatel. „Jed-
ná se o nerozdělený zisk z minulých let, který 
ležel v době nulových úrokových sazeb na ban-
kovních účtech. Použili jsme část prostředků na 
přímé financování staveb, popřípadě jsme tyto 
zdroje přesunuli přímo do městského rozpočtu,“ 
řekl Rudolf Gogolín. Z rozhodnutí valné hroma-
dy takto například společnost TS Hlučín uvolnila 
prostředky na stavbu parkoviště v ulici J. Seifer-
ta či firma Teplo Hlučín investovala do vybudo-

vání moderní kotelny pro městské domy v uli-
cích dr. Beneše a Zahradní. 

Počtem pracovníků je největší z městských fi-
rem TS Hlučín se 35 stálými a deseti sezónními 
zaměstnanci. Hlavním úkolem je běžná údržba, 
drobnější opravy veřejných ploch, spravuje sběr-
ný dvůr, stará se o parkoviště, hřbitovy, psí útu-
lek, dětská hřiště, autobusové nádraží, městskou 
zeleň včetně sečení trávy, v zimě zajišťuje zimní 
údržbu chodníků a městských komunikací.

„S ohledem na rozsah činnosti musíme mít do-
statek kmenových zaměstnanců, nemůžeme spo-
léhat ve větší míře na sezónní pracovníky, proto-
že při současné situaci na trhu práce by se nám 
mohlo stát, že žádné kvalitní v případě potřeby 
neseženeme. Na druhou stranu tak jako měst-
ská firma poskytujeme zejména místním lidem 
stabilní práci,“ uvedl ředitel TS Hlučín Roman 
Šťastný.                         Pokračování na straně 3

Rekordních výsledků letos dosáhnou městské společnosti 



SlOvO StarOStYn
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Také jste si toho 
všimli? Myslím, že 
o vánočních svát-
cích jsou si lidé ně-
jak bližší, vzájem-
ně k sobě laskavější 

a vstřícnější, jejich přání všeho dob-
rého zní mnohem upřímněji. 

Proto mám to období rád a každý 
rok se těším na naše adventní setká-
vání. Většina svárů jde náhle stra-
nou a společně se zdravíme, zpíváme 
koledy, vyšleme modlitbu za zdraví 
a pohodu všech svých blízkých včet-
ně těch, co se zrovna vedle nás posta-
vili třeba do fronty na svařák. 

Mnohdy je to také čas, kdy má-
me o něco větší potřebu dělat dobré 
skutky. V Hlučíně nás jich může hřát 
u srdce hned několik. 

Třeba že jsme společně pomáha-
li čtyřletému Františkovi s dětskou 
mozkovou obrnou, kterému jsme 
z celohlučínské sbírky opět uhradili 
intenzivní rehabilitační program. 

A jako kdysi správní hospodáři jsme 
tentokrát mysleli i na němé tváře. Je 
to sotva pár dní, co jsme otevřeli no-
vý hlučínský útulek pro zaběhnuté, 
nebo už nechtěné pejsky. Věříme, že 
se nám navíc společnými silami po-
vede trochu zpříjemnit jejich pobyt 
v kotcích útulku i zjednodušit jejich 
cestu k původním nebo novým maji-
telům. 

Je to dobrý pocit, věřte! Takže, po-
kud jste v posledních dnech ještě ne-
udělali pro druhé nic hezkého, co by 
ve vás rozsvítilo stejnou radost, ne-
váhejte. 

Trefně to totiž řekl americký spiso-
vatel Roy L. Smith: „Ten, kdo nemá 
Vánoce v srdci, je nikdy nenajde ani 
pod stromkem.“

město

Aplikaci Hlučín v mobilu zpro-
voznilo město letos na podzim. Jde 
o další informační kanál, jímž chce 
radnice zpravovat občany o novin-
kách, ale také například varovat tře-
ba při ohrožení záplavami, dávat 
vědět o dopravních potížích, zvát 
na kulturní, sportovní i společen-
ské akce. 

Aplikace funguje na všech typech 
chytrých telefonů, stáhnout si ji do 
svého přístroje lze bezplatně. Ak-
tualizaci údajů je možné si nastavit 
podle potřeb. 

Aplikace občanům zároveň umož-
ní upozorňovat radnici na různé 
typy závad, pokud na ně ve měs-
tě narazí. Stačí je nafotit a odeslat, 
podmínkou je zapnutá funkce sle-
dování lokace mobilu, případně je-
jí ruční zadání. V aplikaci se poté 
zobrazuje i postup vyřizování tako-
vého upozornění či stížnosti. Funk-
ci zájemci najdou v položce poža-
davky občanů. 

Prostřednictvím aplikace je pří-

stupná také úřední deska, kontak-
ty na tísňové linky i na radnici, 
základní turistické informace a re-
zervační systém pro vyřizování 
dokladů na Městském úřadu Hlu-
čín. Jedna z hlavních rubrik obsa-
huje také aktuální údaje o ztrátách 
a nálezech, včetně odchycených 
psů, kteří skončí v městském útul-
ku. Jedna z posledních informací ze 
13. listopadu se týká například ná-
lezu finanční hotovosti.   

„Domníváme se, že kontakt me-
zi úřady a občany prostřednictvím 
chytrých mobilů bude v blízké bu-
doucnosti zcela běžný. Zejména 
mladším lidem, kteří jsou na tento 
způsob získávání informací zvyk-
lí, ho chceme poskytnout už nyní, 
protože si uvědomujeme, že ostatní 
informační zdroje již pro ně nejsou 
dostatečně operativní a komfortní. 
A myslíme si, že na jejich použí-
vání si musí začít zvykat i úředníci 
města,“ řekla místostarostka Blanka 
Kotrlová.                                  (iga) 

Město informuje občany 
přes novou mobilní aplikaci

k dObrOvOlNíkůM, kteří 
POMáHali,  Se PřiPOJili  
i StudeNti GYMNáZia.

Lidé v Hlučíně věnovali v sobotu 
11. listopadu při nákupech v Bille 
do Národní potravinové sbírky cel-
kem 761 kilogramů potravin. 

V pondělí 13. listopadu o tom in-
formovala Charita Hlučín, která 
sbírku v Hlučíně organizovala. 

„Chtěl bych poděkovat všem li-
dem, kteří darovali něco ze svého 
nákupu a podpořili tak lidi v nou-
zi. Přišlo i několik dárců, kteří vě-
novali úplně plný nákupní vozík. To 
bylo naprosto úžasné,“ řekl ředitel 
Charity Hlučín Pavel Sobol.

Vybrané potraviny použije hlu-
čínská charita pro lidi bez domo-
va, kteří navštěvují sprchu v are-
álu městské obchodní společnosti 
TS Hlučín. Desítky plných krabic 
zamířily také do azylových domů 
v nejbližším okolí.

„Ta obrovská vlna solidarity, kte-
rou opět projevili obyvatelé Hlu-
čína, nás moc potěšila. A dobrou 
zprávou také je, že potraviny vy-
brané v Hlučíně zůstanou pro po-
třebné v našem regionu,” komen-
tovala výsledek místostarostka 

Hlučína Blanka Kotrlová, která se 
akce účastnila spolu s dalšími dob-
rovolníky. Sbírka by se bez pomoci 
dobrovolníků, kteří bez nároku na 
odměnu rozdávali letáky při vstu-
pu do prodejny a následně evidova-
li a balili potraviny, neobešla. 

„Celkem nás bylo v akci 28. Za 
Charitu Hlučín se dobrovolnicky 
zapojilo sedm zaměstnanců a při-
hlásilo se dalších 21 dobrovolníků. 
Z toho čtrnáct jich přišlo z Gymná-
zia Josefa Kainara v Hlučíně. Moc 

si vážíme osobní účasti místosta-
rostky Blanky Kotrlové i dalších, 
kteří obětovali svůj volný čas po-
moci druhým. Prožili jsme společ-
ně den naplněný službě těm, kteří 
v životě neměli tolik štěstí,“ dodal 
Pavel Sobol.

Celkově se v rámci Národní potra-
vinové sbírky vybralo v celé Čes-
ké republice 354 tun potravin a 33 
tun drogistického zboží. Zapojilo se 
750 prodejen a přes 4 tisíce dobro-
volníků.                                     (iga) 

Spolu se studenty hlučínského gymnázia a  ředitelem charity Hlučín Pavlem 
Sobolem pomáhala s organizací potravinové sbírky v Hlučíně i místostarostka 
města blanka kotrlová.           Foto: archiv charity Hlučín

Celkem 761 kilo potravin věnovali Hlučínští 
do Národní potravinové sbírky

Město prodává
byt a pozemek

Jeden byt v Hlučíně a jedna par-
cela v Bobrovníkách se bude pro-
dávat v Hlučíně. V listopadu o tom 
rozhodli radní města. 

Byt se nachází v domě v ulici Du-
kelská 5 v Hlučíně, minimální cena 
je 990 tisíc korun. Parcelu v Bob-
rovníkách město nabízí za minimál-
ní cenu 249 tisíc korun. 

V obou případech se bude kupec 
vybírat obálkovou metodou, roz-
hodne nejvyšší nabídnutá cena. Na-
bídky je možné zasílat do 22. ledna. 

Bližší informace najdou zájem-
ci o koupi na webových stránkách 
města.                                              (iga)

Nastává čas laskavosti

V závěru roku 2017 se na první  
svátek a ani na Nový rok nebude 
vyvážet odpad.

 „Náhradní svoz za pondělí 25. 
prosince je naplánován již na sobotu 
23. prosince, místo pondělí 1. led-
na 2018 budou svozové vozy jez-
dit také dříve, a to v sobotu 30. 
prosince,“ informoval Rudolf  
Haase, komunální dispečer spo-
lečnosti Marius Pedersen, která 
pro Hlučín zajišťuje hospodaření 
s odpadem.                                 (iga)  

Popeláři o svátcích 
jezdit nebudou

Rada města rozhodla pronajmout 
byt 1 + 1 o rozměru 49, 1 m2 na Mí-
rovém náměstí 29 v Hlučíně. Mini-
mální cena nájmu je 80 korun mě-
síčně za metr čtvereční. 

Budoucí nájemník se bude vybí-
rat obálkovou metodou. Informace 
najdou zájemci na webových strán-
kách města, nabídky se podávají do 
6. prosince.                                   (iga)

Byt na náměstí
jde do pronájmu
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n rozhodla prodat nákladní přívěs 
zakoupený v roce 2005 pro pře-
pravu gumového nafukovacího 
raftu Jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů Hlučín, neboť le-
tos město dostalo bezúplatně od 
Moravskoslezského kraje pro své 
hasiče motorový člun včetně pří-
věsu. 
n rozhodla o uzavření nájemní 

smlouvy s Gymnáziem Josefa 
Kainara, kde se bude v příštím 
roce konat Univerzita třetího 
věku, a dále smlouvy s Vysokou 
školou podnikání a práva Ostra-
va, která bude Univerzitu třetího 
věku v Hlučíně zajišťovat. 
n poskytla peněžitý dar Spolku ro-

dičů a přátel školy při Základní 
umělecké škole Pavla Josefa Vej-
vanovského v Hlučíně ve výši 20 
tisíc korun na zajištění baletního 
představení Stvoření světa.  
n uvolnila 9 tisíc korun jako pří-

spěvek na vybudování obřího 
adventního věnce na Mírovém 
náměstí v Hlučíně.   
n vyšla vstříc požadavkům občanů 

a rozhodla kvůli zvýšení bez-
pečnosti chodců v Bobrovníkách 
omezit rychlost v ulici Sokolská 
na 30 km v hodině a udělat vodo-
rovné dopravní značení se sym-
bolem děti v ulici Požárnické. 
n nechala odborně posoudit mož-

nosti instalace vhodných doprav-
ních prvků, které by zklidnily 
dopravu v ulici Dlouhoveská 
a zjednodušily výjezd na ulici 
Ostravskou.

rada MěSta
v liStOPadu
n

město

Druhý ročník Praktického závodu 
záchranných psů se konal za účasti 
patnácti soutěžních dvojic na kon-
ci října v Hlučíně. Pořádal ho po-
bočný spolek Sirius - Záchranná 
kynologická služba Poodří s pod-
porou města Hlučín. Změřit síly na 
něj přijeli závodníci ze všech kou-
tů České republiky, ze Slovenska 
i z Polska. Soutěžili v kategoriích 
začátečníci a pokročilí. 

„Zadáním pro pokročilé v pátek 
v noci bylo nalézt v hlučínské za-
lesněné pískovně pohřešované oso-
by,“ prozradil předseda pořádající-
ho spolku Petr Svoboda. V sobotu, 
po krátkém spánku, čekal pokroči-
lé týmy další náročný úkol vyhledat 
v oblasti bývalé aglomerace v Os-
travě-Vítkovicích čtyři osoby za-
sypané v sutinách. Každý pes pra-
coval samostatně, psovod se mohl 

Záchranní psi měřili síly na mezinárodním závodě v Hlučíně

pohybovat pouze na vyvýšené sta-
bilní části spadlé střechy. Mnohdy 
tedy svého psa při práci ani neviděl 
a musel čekat, kdy ohlásí svůj ná-
lez štěkotem. 

V kategorii začátečníků prověřo-
vala své schopnosti zvířata, která 

jsou na začátku záchranářské kari-
éry. Jejich úkolem bylo prohledat 
polorozpadlou budovy s tmavou 
chodbou, přilehlými místnostmi 
a halou s propadlou střechou. Poté 
museli propátrat les, v němž se na-
cházela ztracená osoba. 

Konečné vyhodnocení závodů se 
odehrálo na cvičišti Kynologické-
ho klubu Hlučín-Rovniny. V kate-
gorii začátečníků zvítězil František 
Eichler se psem Estate Merlot z Br-
zaneckých vinohradů, mezi pokro-
čilými byl nejlepší Pavel Málek se 
psem Bastien Charlie Tichý Don. 
Sirius reprezentovaly v kategorii 
pokročilých dvojice Hanka Hluš-
tíková s Ally, která skončila pátá, 
v kategorii začátečníků vybojovala 
Míla Háková se svým psem Appy 
čtvrté a Linda Werbiková s Buffy 
páté místo. Výcviku záchranných 
psů pro sportovní i praktické účely 
se Sirius a organizace, které před-
cházely jeho vzniku v roce 2011, 
věnují už mnoho let. Spolek půso-
bí v Hlučíně, ale jeho členové jez-
dí trénovat i závodit na mnohá mís-
ta České republiky.                   (iga)

Pokračování ze strany 1 
Do funkce nastoupil loni v břez-

nu po odchodu předchozího ředitele 
Stanislava Procházky.     

Letošní rok byl pro firmu mimo-
řádně náročný, protože se nakupila 
řada velkých akcí. Společnost mě-
nila kompletně zeleň na Mírovém 
náměstí, v Darkovičkách dávala 
nové obruby k chodníkům v Pěk-
níkově ulici, revitalizovala prostor 
u darkovičského kulturního do-
mu, v Bobrovníkách stavěla chod-
ník v ulicích Osvoboditelů a U Há-
jenky a plot u zahrady za zbrojnicí. 
V centru instalovala nové osvět-
lení v ulici Pode zdí a u garáží 
v Severní, měnila obruby chodní-
ků v ulicích Lelkova a Slovanská 
a opravovala chodníky v Čapkově 
a Dvořákově a v Zámeckém par-
ku. K nejnáročnějším akcím patři-
la stavba nové záchytné stanice pro 
psy. Firma TS Hlučín byla také in-
vestorem rezidenčního parkoviště 
na Rovninách v Seifertově ulici. Na 
obou stavbách se podíleli zaměst-
nanci TS Hlučín i vlastní prací.  

Nového ředitele má od letošní-
ho roku také společnost Vodovody 
a kanalizace (VaK) Hlučín. Po od-
chodu Josefa Tomíčka do důcho-
du se jím stal dlouholetý technik 
společnosti Petr Schimánek. Hned 
v úvodu ho čekalo nelehké roz-
hodnutí odmítnout už odsouhlase-
nou dotaci na vybudování kanaliza-
ce pro třetinu Darkoviček. Původní 
projekt totiž vycházel z již zastara-

lé koncepce a neodpovídal aktuál-
ním trendům moderního stokování. 
Navíc byl ve vztahu k odběrate-
lům nepřijatelně selektivní. „Pro-
to považuji za lepší řešení projekt 
zmodernizovat a doplnit tak, aby 
zahrnoval Darkovičky jako celek 
a požádat raději o vyšší dotaci. Pří-
pravné projektové práce se rozběh-
nou na jaře,“ vysvětlil Petr Schi-
mánek. Letos firma investovala do 
modernizace a oprav vodovodní sí-
tě rekordních 20 milionů korun, 
velké investice připravuje i na příští 
rok. K zásadním bude patřit intenzi-
fikace čistírny odpadních vod a od-
kanalizování Malánek a Bobrovní-
ků. Významnou změnou ve vztahu 
k zákazníkům bude zavedení no-
vého informačního systému, který 
umožní plně elektronickou komuni-
kaci  s odběrateli včetně elektronic-
ké fakturace, informace o výlukách, 
výměnách vodoměrů a do budouc-
na zahrne i odečty vodoměrů. 

Společnost VaK Hlučín se sna-
ží zachovávat velmi příznivé ceny 
pro občany města. Pro rok 2018 ce-
na vodného nestoupá a zůstává na 
letošní výši, tj. 36,28 korun včetně 
DPH, cena stočného se mírně zvýší 
o 1,12 korun, neboť pravidelný ná-
růst ceny vodného v této výši byl 
podmínkou pro čerpání dotace ze 
Státního fondu životního prostře-
dí na někdejší rekonstrukci čistírny 
odpadních vod v Jasénkách. Cena 
stočného pro rok 2018 bude 40,70  
korun včetně DPH.  

Největší letošní akcí společnosti 
Teplo Hlučín, která zaměstnává tr-
vale třináct lidí, byla instalace ko-
generační jednotky v Dukelské uli-
ci. Cílem investice v hodnotě 9,6 
milionu je udržet cenu tepla v příz-
nivé výši pro občany. Tlak je přitom 
obrovský i proto, že většina měst-
ských domů se v minulých letech 
zateplila, čímž klesla spotřeba tepla 
při zachování provozních nákladů. 

„Kogenerační jednotka bude při 
výrobě tepla produkovat i elektři-
nu, kterou budeme prodávat do sítě. 
Tento zdroj příjmu nám vynahradí 
výpadek způsobený menším odbě-
rem tepla do bytových domů i zvý-
šením nákladů,“ vysvětlit dlouhole-
tý ředitel společnosti Petr Rončka. 

Dalším zdrojem příjmů by v bu-
doucnu mohla být i plnící stanice 
CNG a dobíjecí stanice pro elek-
tromobily, kterou by mohla začít 
společnost Teplo Hlučín budovat 
v příštím roce. Vedení města ini-
ciuje výstavbu i proto, že chce pod-
porovat čistou dopravu a postupný 
přechod od automobilů spalovacími 
motory na ekologické elektromobi-
ly a vozy poháněné plynem.  

„Ředitelé našich obchodních spo-
lečností v letošním roce odved-
li opravdu vynikající práci. Podě-
kování si ale zaslouží i dva jejich 
předchůdce Josef Tomíček a Stani-
slav Procházka, kteří svým nástup-
cům předali firmy ve velmi dobré 
kondici,“ řekl starosta Hlučína Pa-
vel Paschek.         Ivana Gračková

Rekordních výsledků letos dosáhnou
městské obchodní společnosti 

Pes bastien charlie tichý don právě vybíhá ze sutin, kde našel figuranta. Jeho 
majitel Pavel Málek mohl být spokojen. dvojice vyhrála první místo v kategorii 
pokročilých.       Foto: Marek dehner
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Krásných 91 let oslavila v sobotu 
11. listopadu paní Zdenka Gajdová 
z Darkoviček. 

Dáma se skvělým postřehem a ne-
uvěřitelnou pamětí se velice zají-
má o novinky z města, ve kterém 
žije. Tentokrát je dostala opravdu 
z první ruky, protože jí k jejímu ju-
bileu přišel popřát i starosta Hlučí-
na Pavel Paschek:  „Samozřejmě 
jsem paní Gajdové přál hlavně pev-

Gratulujeme Zdence Gajdové
né zdraví, aby se mohla nadále ra-
dovat z přízně svých blízkých. By-
lo to pro mě opět nezapomenutelné 
setkání, protože paní Gajdová umí 
krásně vyprávět o historii Hlučína, 
pamatuje i doby, kdy na Hlučínsku 
žila rodina Rotschildů.“ Návštěva 
oslavenkyni moc potěšila: „Je krás-
né, že vedení města nezapomíná na 
starší spoluobčany a váží si jich.“

V Hlučíně už se stalo hezkým zvy-
kem organizovat pro jubilanty, kteří 
dosáhli osmdesáti a více let, setká-
ní, jehož se účastní i vedení města. 
Mnozí oslavenci ale často nemají 
možnost se ho například ze zdra-
votních důvodů zúčastnit.  

Potěší nás ale, když dají vědět 
u nás na odboru rozvoje, že by krát-
ké setkání uvítali. Stačí zavolat na 
telefonní číslo 595 020 238 nebo na-
psat mail na adresu krizakova@hlu-
cin.cz. Za jubilanty to mohou udělat 
i jejich rodinní příslušníci. Občané 
nad 80 let věku dostanou dárkový 
balíček, oslavence starší devadesátí 
let osobně navštěvuje starosta měs-
ta. Gratulaci jubilantům posíláme 
i prostřednictví Hlučínských novin 
v rubrice Místo kytičky.  

Ingrid Křižáková
odbor rozvoje

k jednadevadesátinám popřál oslavenkyni starosta města.
Foto: ingrid křižáková 

vŠecHNY velké StavbY 
POkračuJí úSPěŠNě. 

Rekordní počet investic, oprav 
veřejných prostranství, chodníků 
a komunikací se dělá v letošním ro-
ce v Hlučíně. 

„Nikdy dříve v novodobé historii 
Hlučína jsme nezažili souběh čtyř 
opravdu velkých staveb, jako to-
mu bylo v letošním roce. Všech-
ny budou pokračovat i v příštím ro-
ce,“ uvedla vedoucí odboru investic 
městského úřadu Gabriela Dihlová. 

Pro městské části Bobrovníky 
a Darkovičky jsou jednoznačně 
nejvýznamnějšími událostmi stav-
by dvou tělocvičen. 

„Se stavbou tělocvičny v Bobrov-
níkách jsme na začátku trochu zá-
pasili. Vznikl totiž problém se sana-
cí podloží, který částečně vznikl na 
straně projektanta. Geotechnik na 
základě geologických zkoušek na-
vrhl opatření, takže se naštěstí vše 
podařilo zdárně vyřešit,“ prozradila 
Gabriela Dihlová. 

Letos se zároveň rozběhly úpra-
vy veřejného prostranství kolem 
Kulturního domu Hlučín a také re-

konstrukce komunikace Rovniny, 
na kterou se městu podařilo získat 
dotaci. V tomto roce jsme dále za-
teplili domy na Opavské 10 a 12 
a na Severní 2. V městských byto-
vých domech v uli-
cích Dr. E. Bene-
še a v Zahradní se 
zase opravovalo 
ústřední topení. 

Ostře sledovanou 
stavbou byla revi-
talizace zahrady 
u kulturního domu 
a hasičárny v Bob-
rovníkách, která je kulturním cent-
rem této městské části. Letos v sr-
pnu se tam odehrávaly oslavy 640 
let od založení Bobrovníků a do 
té doby musely být úpravy hoto-
vé. Však také firma, která vyhrá-
la výběrové řízení na stavební prá-
ce, nakonec kvůli nekompromisně 
nastaveným termínům odstoupila 
a zakázku získala až druhá společ-
nost v pořadí. Vše se stihlo a oslavy 
byly velkolepé. „Jen trávu jsme na 
zahradě ještě nevysadili. Před osla-
vami jsme na zahradu instalovali 
starší umělý trávník, který nahra-

díme hned zjara hotovými travní-
mi pásy. Prostor je totiž natolik fre-
kventovaný, že panují obavy, zda 
by trávník z čerstvě zasetých semen 
měl vůbec šanci na zahradě vyrůst,“ 

poznamenala mís-
tostarostka Blan-
ka Kotrlová, kte-
rá většinu staveb 
v jejich průběhu 
pravidelně osobně 
kontroluje a hlídá 
spolu s pracovníky 
investičního odbo-
ru dodržování kva-

lity stavebních prací. 
Ani Darkovičky nezůstaly zkrát-

ka, okolí tamního kulturního domu 
také prokouklo, přibyly tam chod-
níčky, ale hlavně nové stromy, ke-
ře a kytky, které pokvetou od jara 
do podzimu. Darkovičští už se pro-
to těší na začátek roku, až se jejich 
centrum rozzáří jarními barvami. 

V listopadu skončila též stavba 
výletní komunikace určené hlavně 
pro cyklisty, která vede z Hlučína 
na Bobrovníky. Dále se instalovaly 
semafory v Bobrovníkách U Hájen-
ky, v Malánkách a ještě se budou 

dělat v ulici Zahradní. Opravené 
jsou chodníky a osvětlení v Zámec-
kém parku. 

Kvůli opravám komunikací 
a chodníků byla přes léto rozko-
paná značná část Hlučína i Bob-
rovníků; Darkovičky jen částečně, 
protože se čeká nejprve na výstav-
bu kanalizace. Proto se tam rekon-
struují jen ta místa, která nebudou 
budoucí stavbou zasažena nebo kde 
kritická situace už nedovolí další 
odklad. Nepříjemnosti, které mu-
seli snášet chodci, řidiči i obyva-
telé ulic, kde se prováděly staveb-
ní práce, snad vyspravené chodníky 
a silnice vynahradí. Opravené jsou 
komunikace v ulicích Lelkova, Má-
nesova, Slovanská, Pěkníkova, část 
Jarní a chodníky v ulici Čapkově, 
A. Dvořáka, Hornická a ČSA. 

„Nejvíce nás mrzí, že se letos ne-
podařilo zajistit finance na rekon-
strukci náměstíčka na sídlišti OKD. 
Tahle investice proto patřila k prv-
ním, které rada navrhla zařadit do 
rozpočtu na příští rok. Zastupitelé 
o něm budou rozhodovat na svém 
zasedání v prosinci,“ uvedla mís-
tostarostka.           Ivana Gračková

Čtyři velké investice najednou jsou rekordem 

NeJvýZNaMNěJŠíMi 
událOStMi 
v darkOvičkácH, 
a bObrOvNíkácH 
JSOu StavbY dvOu 
tělOcvičeN. „



Neděle 12. listopadu mohla skon-
čit nešťastně pro Andělína Gawlika, 
pětadevadesátiletého občana Hlučí-
na, který se v podvečerních hodi-
nách při návratu domů ze setkání 
s kamarády vážně zranil na křižo-
vatce ulic Hlučínská a Mánesova.  
Lidé v Hlučíně ovšem nejsou lho-
stejní, takže okamžitě pomohli. 

„Dědeček, pokud mu to zdravotní 
stav a počasí dovolí, chodí na krát-
ké procházky. Bohužel se vracel už 
za šera. Špatně došlápnul, upadl na 
zem a zlomil si stehenní kost v kr-
čku. Zůstal ležet na zemi a nemohl 
se zvednout. Má sice mobilní tele-
fon, ale nikdy si nezvykl nosit ho 
u sebe,“ popsala nešťastnou událost 
vnučka Vladimíra Polomská. 

Naštěstí ho našla rodina Jínových. 
„Dědečkovi zavolali rychlou zá-

chrannou službu a zůstali s ním až 
do příjezdu sanitky. Chtěla bych jim 
za rychlou a obětavou reakci moc 
poděkovat,“ doplnila Vladimíra Po-
lomská. Jak později svým vyděše-
ným příbuzným popsal Andělnín 
Gawlik, tak i zdravotníci byli velmi 
milí a profesionální. „Nebýt pomo-
ci všech těchto lidí, mohla situace 
skončit tragicky,“ uzavřela Vladi-
míra Polomská.  

„Bohužel dnes není zcela obvyklé, 
že lidé v takové chvíli přispěchají 
na pomoc, ani to, že se jim pak do-
stane veřejného poděkování. Proto 
mě osobně dopis Vladimíry Polom-
ské, který přišel do redakce Hlučín-
ských novin, moc potěšil. Panu Ga-
wlikovi každopádně přejeme brzké 
uzdravení,“ komentoval událost 
starosta Pavel Paschek.            (iga) 

Pomoc přišla v pravou chvíli
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OkéNkO StrážNíkan

Gratulujeme Zdence Gajdové

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

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na jednu poštovní 
poukázku na rok 2018

Společný zástupce (jméno a příjmení toho, na koho bude vystavena poš-
tovní poukázka):
Příjmení a jméno ...................................................................................................................
datum narození ..........................místo trvalého pobytu ..............................................
ulice.............................................číslo orientační................číslo popisné.......................

Poplatníci s trvalým pobytem v Hlučíně, bobrovníkách, nebo darkovičkách, 
za které bude společně uhrazen výše uvedený poplatek:
Jméno a příjmení                datum narození

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

Jakékoliv následné změny týkající se osob uvedených v tomto formuláři jsou poplat-

níci povinni nahlásit do 15 dnů od jejich vzniku (odstěhování, přistěhování, úmrtí).

Poplatky za komunální odpad 
mohou členové jedné domácnos-
ti hradit společně jednou platbou. 
Podmínkou je, že vyplní formulář 
platný pro rok 2018. 

Protože odbor životního pro-
středí Městského úřadu Hlučín 
musí připravit poštovní poukáz-
ky k uhrazení poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů 

pro rok 2018, je třeba vyplněné 
formuláře odevzdat do konce le-
tošního roku. Poplatky pak mohou 
uhradit jednou platbou všechny 
osoby, které budou ve formulá-
ři uvedeny. Ostatní občané dosta-
nou poukázky jednotlivě každý 
na své jméno. Formulář je možné 
odevzdat osobně nebo zaslat poš-
tou na MěÚ Hlučín, případně po-
slat mailem na adresu vjackova@
hlucin.cz.                              (red) 

Poplatky lze hradit společně

Pět tisíc korun stála renovace lavi-
ček, které se letos v srpnu po kom-
pletní opravě přemístily z Ostrav-
ské ulice do Zámeckého parku. 
Dlouho nevydržely. Neznámý van-
dal, který se je pravděpodobně po-
kusil ukrást, je už v listopadu váž-
ně poškodil. 

„Na služebně Městské policie Hlu-
čín oznámil občan Hlučína v nedě-
li 12 listopadu, že v parku pod te-
nisovými kurty chybí na některých 
lavičkách dřevěné latě. Strážníci 
po příjezdu na místo zjistili, že la-
tě někdo odšrouboval a nachystal 
si je k odcizení. Hlídka zkontrolo-
vala všechny lavičky a objevila po-
volené zajišťovací šrouby i u jiných 
latí na ostatních lavičkách. Strážní-
ci proto latě z preventivních důvo-
dů odmontovali, všechny pak nalo-
žili do auta a odvezli do areálu TS 
Hlučín,“ uvedl velitel Městské po-
licie Hlučín Luděk Olšovský. Pra-

Vandal chtěl ukrást latě z laviček

covníci technických služeb muse-
li v listopadu lavičky znova opravit 
a smontovat.  

„Snažíme se mít Hlučín co nej-
krásnější, na různé opravy vyna-
kládáme velké finanční prostředky. 
Mrzí nás proto takové chování li-
dí, kteří jsou schopni kazit naši prá-
ci i radost lidem, kterým na jejich 
městě záleží. Jsme každopádně ob-
čanům vděční, pokud nás na takové 
problémy upozorňují. Díky tomu se 
tentokrát dřevěné latě z laviček po-
dařilo zachránit,“ řekl pracovník 
odboru investic Městského úřadu 
Hlučín Martin Beutel.                (iga)  

Provoz na náměstí v Hlučíně do-
zná vždy v prosinci několika změn. 

Aby lidé v čase vánoc mohli po-
hodlněji zaparkovat na Mírovém 
náměstí například kvůli návštěvě 
místních obchůdků, umožní mobil-
ní dopravní značení odstavit v pra-
covní dne osobní auta i na vnitř-
ní okraje plochy náměstí. Výjimka 
bude platit po celý měsíc vyjma ne-
dělí 3. a 31. prosince. 

„V tyto dny se budou na náměs-
tí konat rozsvícení vánočního stro-

mu a oslava Silvestra. Vjezd proto 
bude 3. prosince zakázán v době od 
14 do 19 hodin. Poslední den v ro-
ce se náměstí pro automobily uza-
vře od 17 hodin až do 2 hodin v no-
ci 1. ledna 2018,“ informovala Eva 
Lasáková ze speciálního stavebního 
úřadu a silničního správního úřadu 
Městského úřadu Hlučín. 

Mimořádnou opatrnost bude vyža-
dovat jízda po Mírovém náměstí ze-
jména o nedělích, kdy se tam budou 
odehrávat adventní akce.           (iga)

Změny parkování na náměstí

Jeden z nejdůležitějších dokumen-
tů celého roku budou mimo jiné 
schvalovat zastupitelé na svém ve-
řejném zasedání ve čtvrtek 14. pro-
since od 16 hodin. Konat se bude 
v Kulturním domě Hlučín, přímý 
přenos jednání bude možné sledo-
vat prostřednictvím webových strá-
nek města. 

Přípravě rozpočtu se věnují jed-
notlivé odbory Městského úřadu 
Hlučín a také radní města už od 
podzimu. Konečné rozhodnutí, do 
kterých velkých investic se město 
pustí v roce 2018, které chodníky 
či komunikace opraví a které velké 
kulturní či sportovní akce podpoří, 
ovšem padne až na posledním letoš-
ním zastupitelstvu. 

Zastupitelé v prosinci 
schválí městský rozpočet

„Jednání o rozpočtu byla složitá 
i v radě města. Pochopitelně každý 
považujeme za důležité něco jiné-
ho, proto najít kompromis bylo vel-
mi náročné. Každopádně jsme se 
všichni shodli, že v roce 2018 musí-
me najít peníze na opravu náměstíč-
ka sídliště OKD, když na ni letos 
nevybyly prostředky,“ uvedl staros-
ta Pavel Paschek.                      (iga)

v příštím roce bude pokračovat jedna 
z velkých investic do úprav okolí kul-
turního domu.     Foto: ivana Gračková
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Po dvě stě letech se na hlučínském 
zámku opět usídlila aristokracie. 
A nejen tak ledajaká. 

Z celého království přijely hračky 
šlechtických dětí, aby se mohly od 
začátku prosince prezentovat na vý-
stavě o výchově a vzdělávání uro-
zených dětí od jejich narození až po 
dospělost. 

Už v raném věku se odlišoval svět 
chlapců a dívek jak při hře, tak při 
výuce a dalších činnostech. Nároky 
na vzdělání byly vysoké, právě tak 
jako na budování morálních a nábo-
ženských hodnot. 

Vystavené exponáty jsou zcela au-
tentické a často velmi vzácné. Ná-
vštěvníci se seznámí s technickými 

hračkami z přelomu 19. a 20. stole-
tí, historickými učebními pomůc-
ky a sportovními potřebami, puzzle 
z roku 1880 nebo naučnými a vzdě-
lávacími stolními hrami. 

Dívky jistě zaujmou malé porcelá-
nové servisy i celé kuchyňky. Zají-
mavé pro současné děti bude zjiště-
ní, že bohaté děti byly často velmi 
přísně vedeny a pamlsky dostávaly 
jen občas a za odměnu. Zcela běžně 
se domluvily několika jazyky a ješ-
tě zvládaly společenské chování. 
Výstava Svět aristokratických dětí 
potrvá na hlučínském zámku do 4. 
února příštího roku.

Metoděj Chrástecký
ředitel Muzea Hlučínska 

Poznejte svět aristokratických dětí

Hlavní hvězdou příštího ročníku 
festivalu Štěrkovna Open Music 
bude písničkář Jaromír Nohavica. 
Festival bude třídenní a na břehu 
Hlučínského jezera se uskuteční od 
26. do 28. července. Dalším nově 
zveřejněným interpretem je úspěš-
ný písničkář Tomáš Klus.

Nohavica v Hlučíně uvede dvou-
hodinový koncert, na němž po-
dobně jako v pražské O2 aréně za-
zní zpěvákovy největší hity i písně 
z čerstvě vydaného alba Poruba. Na 
akordeon a piano jej doprovodí vy-
nikající muzikant z Varšavy Robert 
Kusmierski a na perkuse a bicí Pa-
vel Plánka.

„O vystoupení Jarka jsme usilo-
vali téměř deset let, z toho posled-
ní tři roky velmi intenzivně. Poda-
řilo se to až na chystaný 14. ročník. 
Pro festival i Hlučín a celý Morav-
skoslezský kraj to bude jistě velká 
událost,” řekl David Moravec z po-
řádající společnosti New Wind Pro-
duction. 

Pořadatelé zveřejnili i další velké 
jméno programu. Příští rok na Štěr-

kovně Open Music vystoupí i To-
máš Klus. „I tohoto interpreta jsme 
se snažili pro náš festival získat řa-
du let. Jde o neuvěřitelnou shodu 
okolností, že se to podařilo zrovna 
nyní, když bude i Jarek. Připravuje-
me mimořádně silný ročník,” dodal 
další z pořadatelů Matěj Ostárek. 

Už dříve pořadatelé zveřejnili, 
že v roce 2018 bude v Hlučíně na 
Štěrkovně Open Music hrát sloven-
ská kapela Horkýže slíže a nejlepší 
balkánské dechovky Boban a Mar-
ko Markovič a Fanfara Ciocarlia. 
Ty se utkají ve společném souboji 
v rámci speciálního projektu Bal-
kan Battle Live.

Vedle toho festival, který je pořá-
dán za podpory města Hlučín, Mo-
ravskoslezského kraje a generál-
ního partnera stavební společnosti 
Tomáš Straub, nabídne vše, na co 
jsou návštěvníci zvyklí.  „Přede-
vším to bude pohoda a romantika 
u jezera. Připravujeme velkou dět-
skou scénu i program pro seniory 
v Domově pod Vinnou horou. Jeze-
ro by opět měly brázdit plachetnice 
či vodní skútry. Hlučín ozdobí stov-
ky dětských obrázků,“ doplnil Ma-
těj Ostárek.

Předprodej vstupenek zajišťu-
je síť Ticketstream. K dostání jsou 
i v hlučínské Hospodě 56 či v opav-
ské prodejně Sluna. Další informace 
zájemci najdou na Facebooku a na 
webových stránkách www.sterkov-
namusic.com.                           (iga) 

NadcHáZeJící rOk 2018 
Přivítá HlučíN tradičNě 
OHňOStrOJeM Na JeZeře.  

Společně bude Hlučín opět trá-
vit poslední hodiny roku 2017. Na 
Mírovém náměstí je na silvestrov-
skou noc opět naplánován bohatý 
program v režii městské organiza-
ce Sport a kultura Hlučín. Odstar-
tuje v 19 hodin a zábava poběží až 
do dvou hodin do rána.  Zazní celá 
řada známých hitů, chybět nebude 
ani Praskání Rosti Petříka.  

S laserovou show vystoupí sku-
pina Ardor Viridis, adrenalin di-
vákům zvednou ukázky  Freestyle 
BMX na U-rampě, které předvedou 
špičková cyklističtí akrobaté v čele 
s mistrem světa Janem Jílkem. Pří-
ležitost vyzkoušet si rampu dosta-
nou i návštěvníci. 

Silvestr na náměstí by se nemohl 
odehrát bez punče, svařeného ví-
na a dalších dobrot, které se samo-

zřejmě budou prodávat ve stáncích. 
Oslavy příchodu Nového roku bu-
dou pokračovat i 1. ledna, kdy bude 

v 18 hodin odpálen na jezeře novo-
roční ohňostroj z produkce společ-
nosti Tarra Pyrotechnik.          (iga)                                 

Silvestr opět oslavíme společně na náměstí

dechberoucí kousky předvedou na rampě a svých kolech akrobaté v čele s mistrem světa Janem Jílkem.       Foto: archiv

Po úspěšné výstavě Hlučín 
v proměnách času, kterou uspořá-
dalo Muzeum Hlučínska u příleži-
tosti 760 let trvání města, přichází 
na trh také stejnojmenná publika-
ce.

 Sestává ze snímků, které se pro 
unikátní výstavu podařilo shro-
máždit. Čtenáři nabídne přehled-
nou kolekci dobových fotografií, 
jež dokumentují stavební a histo-
rický vývoj Hlučína za posledních 
zhruba 120 let.

Oproti výstavě přibylo v knize 
několik desítek dalších zajíma-
vých snímků, poněvadž se mezi-
tím podařilo rozšířit muzejní sbír-
ky. Publikace zobrazuje na více 

než pěti stech fotografiích pro-
měnu Hlučína podle jednotlivých 
lokalit. Do prodeje přijde v polo-
vině prosince. Po dlouhé době se 
opět jedná o dvojjazyčně vytiště-
né dílo, které tak odkazuje na sku-
tečnost, že Hlučín byl v minulosti 
město dvou řečí. 

Své čtenáře si proto jistě najde 
i v německojazyčném prostře-
dí. Velkou zásluhu na jejím vzni-
ku nemají jen samotní tvůrci, ale 
také občané, kteří poskytli foto-
grafie ze svých rodinných sbírek: 
Bez nich by takto kompletní ko-
lekce historických snímků Hlučí-
na nikdy nevznikla. Jiří Neminář

Muzeum Hlučínska

Historické snímky vychází knižně

Jarek Nohavica bude příští rok 
hvězdou Štěrkovny Open Music
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Hlučínský pěvecký sbor hledá no-
vé posily. Zájemci, jejichž koníč-
kem je zpívání, už se mohou hlásit 
sbormistryni. Zkoušky sboru se ko-
nají vždy v úterý od 17 do 19 hodin 
v Kulturním domě Hlučín. 

Sbor funguje už dvacet let a za tu 
dobu se v něm vystřídalo mnoho 
členů. V současné době má zhru-
ba dvacet členů. Sezónu 2017/2018 
zahájil v září vystoupením na akci 
Kluby klubům, kde potěšil seniory 
moderními úpravami lidových pís-
ní. V říjnu vystoupil se stejným re-
pertoárem na obdobné akci v Petř-
kovicích. Členkám sboru je blízká 
duchovní hudba, kterou měly mož-

nost interpretovat v Hati na Festi-
valu chrámových sborů Hlučínska.  
V listopadu přijal pozvání na VII. 
přehlídku pohraničních sborů pořá-
danou Společensko-kulturním sdru-
žením Ad libitum a farností sv. An-
ny v polských Krzyżanowicích.  

Aktuálně sboristky zkoušejí Čes-
kou mši vánoční Jana Jakuba Ry-
by, kterou budou v prosinci zpívat 
hned na několika místech regionu.  
Zájemci o účast ve sboru mohou 
kontaktovat sbormistryni Barboru 
Bortlovou na mailové adrese barbo-
rabortlova@seznam.cz. 

Monika Tomisová
členka sboru

Pěvecký sbor města Hlučína
hledá do svých řad čerstvé posilyVelký divadelní festival nazvaný 

Letní šapitó se bude v příštím roce 
konat na břehu Hlučínského jezera. 
Projekt z dílny pořadatelů festiva-
lu Štěrkovna Open Music si klade 
velké cíle. Do Hlučína chce přivést 
špičková divadelní představení ob-
sazená předními hereckými osob-
nostmi. Jedním z nich bude úspěšné 
představení Caveman. 

„Jak už název napovídá, postaví-
me u jezera velké cirkusové šapitó 
a v něm vybudujeme divadlo.  Plá-
nujeme večerní představení pro do-
spělé, ale i dopolední pro základní 
a mateřské školy. Program tvoříme 
a postupně jej budeme zveřejňovat. 
Vstupenky nejen na Cavemana bu-
dou v prodeji už v prosinci,” řekl 

David Moravec z pořádající agen-
tury New Wind Production. Celkem 
organizátoři připravují sedm večer-
ních představení. 

„Chceme festival obsadit kvalit-
ními inscenacemi předních čes-
kých divadel. Prostor možná dosta-
nou i regionální soubory. Všechny 
by mělo spojovat jedno, a to je zá-
bava,” dodal za pořadatele Matěj 
Ostárek.

Informace o programu divadel-
ního festivalu Letní šapitó mohou 
zájemci najít od počátku prosince 
na stránkách www.letnisapito.cz. 
Vstupenky budou k dispozici v sí-
ti Ticketstream a na dalších místech 
jako je opavská Sluna či hlučínská 
Hospoda 56.                              (red) 

Letní šapitó nabídne Cavemana

Na ZaHáJeNí SeZóNY v 
HlučíNě vYStOuPí i kaPelY 
MONkeY buSiNeSS či SlZa.

Vánoční předprodej vstupenek na 
Super den vol. 2, kterým odstartu-
je sezona na Hlučínském jezeře, 
už začal. Také druhý ročník bude 
dvoudenní a pořadatelé z městské 
organizace Sport a kultura Hlučín 
ho pořádají ve spolupráci s hudeb-
ní stanicí Óčko. 

„Návštěvníci se mohou těšit na 

Lístky na hvězdný Super den jsou v prodeji

už první ročník Super dne přilákal na břehy Hlučínského jezera stovky návštěv-
níků.                                        Foto: archiv Sak Hlučín

Sebastiana, Jakuba Ondru, kapely 
Slza a Monkey Business, Daru Ro-
lins, Debbie či Zuzanu Smatanovou. 
Součástí bude zajímavý doprovod-
ný program, workshopy i soutěže 
o věcné ceny,” prozradil za Sport 
a kulturu Hlučín ředitel Petr Breit-
kopf. Jen do konce roku jsou vstu-
penky k dostání za zvýhodněnou 
cenu 250 korun v síti Ticketsream, 
v Kulturním domě, IC Hlučín, Café 
Galerii nebo v hlučínské sportovní 
hale.                                             (iga)

Vladimír Walda Nerušil, dvoj-
ník velmi úspěšného českého zpě-
váka a bývalý člen kapely Walda 
Gang zavítal začátkem listopadu 
do našeho Domova pod Vinnou ho-
rou se svým recitálem Vzpomínky 
na Waldemara Matušku. Během je-
ho vystoupení zazněly slavné pís-
ně z Matuškova repertoáru. Bavit 
se s námi přišli také členové spřá-
telených klubů seniorů z Hlučín-
ska a místostarostka Hlučína Blan-
ka Kotrlová.

Koncert podpořil dotací Morav-

Walda zpíval v Domově pod Vinnou horou

vladimír Nerušil jako by Waldovi z oka vypadl.                   Foto: kristiana Foltýnová

skoslezský kraj z Programu na pod-
poru zdravého stárnutí v Morav-
skoslezském kraji pro rok 2017 

s názvem Hlučín přátelský senio-
rům.                     Dana Kostřevová

manažerka domova

Vánoční koncert bude pořádat 
v sobotu 16. prosince apoštolská 
církev.

Uskuteční se od 16 do 18 hodin 
na ploše u Rodinného centra Nadě-
je v ulici 1. máje na sídlišti OKD. 
„Na koncertě zazní anglické vánoč-
ní písně a koledy v podání iBendu 
Ivanky Reisové. Účastníci se mo-
hou těšit na živý betlém či pouště-
ní světelných lampiónů s přáním,“ 
prozradil pastor apoštolské církve 
Hlučín Lubomír Bednárek.      (red)

Na OKD zazní anglické 
vánoční písně
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děti Se Při výSadbě učilY 
vZáJeMNé SPOluPráci. 

Den stromů se na Základní ško-
le Hornická v Hlučíně slavil letos 
na podzim opravdu poctivě, jeli-
kož děti sadily na pozemcích školy 
nové stromy a keře. Přípravné prá-
ce a veškeré okrasné dřeviny zajis-
til Kamil Jarošek z Hlučína, který 
zároveň školákům s výsadbou po-
máhal. Akce se účastnily děti na-
příč ročníky, které si mohly zasadit 
stromy či keře do předem vyhlou-
bených jamek. Navíc se učily vzá-
jemné spolupráci, aby jim šlo sáze-
ní lépe od ruky. Aktivně se zapojil 
i starosta Hlučína Pavel Paschek. 
Žáky navíc přivedl na báječný ná-
pad, že si každá třída vezme do pé-
če jeden strom, o který se bude 
starat. Celkem děti na pozemcích 
školy vysadily pět vzrostlých stro-
mů myrobalánu třešňového a něko-
lik keřů jako javor ohnivý, tavola 
kalinolistá, weigelie růžová a ko-
mule Davidova. Na setkání nechy-
běl ani předseda Osadního výboru 
sídliště OKD Miroslav Kosík, který 
řekl přítomným chlapcům: „Každý 
správný muž má v životě postavit 
dům, zasadit strom a zplodit syna. 
A vy můžete dnes začít právě zasa-
zením stromu.“ 

Ingrid Křižáková
odbor rozvoje 

Na Hornické si pořídili hned
několik nových stromů

do výsadky stromů se spolu se školáky zapojil i starosta Pavel Paschek.
Foto: ingrid křižáková

Na mikulášskou nadílku zve 
všechny děti a jejich rodiče Dům 
dětí a mládeže v Hlučíně. Uskuteč-
ní se ve středu 6. prosince v sále do-
mu dětí. 

„Pokud chcete, aby Mikuláš při-
nesl dárečky vašim dětem, dones-
te balíčky označené čitelně jménem 
dítěte nejpozději v úterý 5. prosin-
ce. Pokud ještě nevíte, co by si va-
še ratolesti přály objevit pod vá-
nočním stromečkem, nezoufejte. 
Na naší mikulášské nadílce bude-
me mít připraven oblíbený Telefon 
Ježíškovi. Do jeho kouzelného slu-
chátka děti šeptají, co by si k Váno-
cům přály,“ prozradila pedagožka 
volného času domu dětí Edita Stu-
dená.                                         (iga)

Do domu dětí 
přijde Mikuláš

Den otevřených dveří pro zájem-
ce o studium, jejich rodiče i další 
zájemce pořádá v prosinci Odborné 
učiliště a Praktická škola, Hlučín. 
Konat se bude ve čtvrtek 7. prosin-
ce od 8 do 17 hodin. „Všechny zve-
me nejen k prohlídce naší školy, ale 
také žákovských prací, které u té-
to příležitosti chceme prezentovat,“ 
uvedl ředitel školy Jindřich Hon-
zík.         (iga)

Praktická škola 
zve k prohlídce

Slova integrace a inkluze v uply-
nulých měsících vyvolávají spí-
še rozpaky než vřelé přijetí. V na-
ší škole v Borovníkách ale víme, 
jak ji dělat správně, aby z ní měly 
prospěch všechny děti. 

S oblibou se prezentujeme ja-
ko školička venkovského typu. 
V pěti třídách máme 60 žáků. Dí-
ky tomuto nevysokému počtu se 
můžeme dětem věnovat opravdu 
individuálně a zároveň jim dopřát 
všechny výhody vzdělávání na 
venkově. Kvalitou práce a úrovní 
pedagogů si přitom v ničem neza-
dáme s většími školami v Hlučíně 
i okolí. V atmosféře malé školy se 
učitelům dobře pracuje i se žáky 
se specifickými poruchami učení 
či se zvláštními vzdělávacími po-
třebami, kterým přirozeně pomá-
háme s integrací. Naši školu na-

vštěvují čtyři takové děti, z toho 
je jeden chlapec s autismem.

Abychom zachovali rovnováhu 
ve vzdělávání a zároveň pomoh-
li dětem rozvíjet schopnosti a do-
vednosti podle jejich individuál-
ních potřeb, jsou součástí našeho 
pedagogického sboru speciální 
pedagog a  pedagogický asistent. 
Už v předešlých letech jsme ve 
spolupráci s rodiči našich žáčků, 
speciálním pedagogickým cent-
rem, pedagogicko-psychologic-
kou poradnou a dalšími instituce-
mi pomohli s osobním rozvojem 
holčičky s lehkým mentálním po-
stižením. Stejně jako ostatní dě-
ti si v naší škole našla kamarády, 
což je nejhezčí doklad, že se daří 
děti vychovávat k vzájemné tole-
ranci a úctě.  Barbora Růžičková

pedagogická asistentka 

Integrace a inkluze se nebojíme
Básně Kocourek a Balada psí Jo-

sefa Kainara zvítězily na recitační 
soutěži hlučínského gymnázia ve 
středu 8. listopadu. Kocourka před-
nesla žákyně ZŠ dr. M. Tyrše Hlu-
čín Veronika Tomisová. S Baladou 
psí vystoupila studentka Gymnázia 
Josefa Kainara Kateřina Krupová. 

Soutěže se zúčastnila desítka škol. 
Vybrat nejlepší recitátory v kaž-
dé kategorii bylo nelehkým úko-
lem odborné poroty. Usedli v ní mj. 
učitelka gymnázia Jana Sabolová, 
bývalá pedagožka gymnázia a spi-
sovatelka Eva Tvrdá, herec ostrav-
ské Komorní scény Arény Michal 
Čapka. Akce připomněla 100. vý-
ročí narození Josefa Kainara a 150. 
výročí narození Petra Bezruče, kte-
rý je stejně jako Josef Kainar neo-
pomenutelným symbolem hlučín-
ského regionu. Všem účastníkům 
děkujeme. Věříme, že se v příštích 
letech recitační soutěž stane tradicí. 

Tereza Wachtarczyková
pedagožka gymnázia

Recitační soutěž

Vánoční trhy a výstavu betlémů 
pořádá Základní škola Hornická 
v Hlučíně v úterý 5. listopadu od 15 
do 17 hodin. 

K návštěvě zvou pedagogové 
a ostatní zaměstnanci školy nejen 
své žáky a jejich rodiny, ale také 
všechny příznivce školy a širokou 
veřejnost. Tradice předvánočního 
trhů škola dodržuje už patnáct let.

 „Pro letošní Vánoce jsme se roz-
hodli doplnit trhy o výstavu betlé-
mů. Už od podzimu je vyrábějí dě-
ti v hodinách výtvarné výchovy, ale 
i doma. Některé betlémy vznikly už 
dříve v hodinách pracovní činnos-
ti,“ prozradil ředitel školy Martin 
Franek. Trhy budou nabízet výrob-
ky dětí jak jinak, než s vánoční te-
matikou.                                    (iga)

Vánoční trhy
ve škole doplní 
výstava betlémů
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Směsné plasty, tetrapaky 
a drobné kovové odpady

Plasty se ukládají prioritně do igelitových pyt-
lů, které si mohou občané Hlučína zdarma vy-
zvednout v pokladně Městského úřadu Hlučín. 
Svoz pytlů s plastem bude probíhat vždy ve stře-
du podle harmonogramu jedenkrát za měsíc. 

Kontejnerový svoz je doplňkový. Do kontejne-
rů na plasty, tetrapaky a drobné kovové odpady 
(žlutá barva) patří nejen PET láhve. Lze do nich 
vhazovat také kelímky, sáčky, fólie, výrobky 
a obaly z plastů, polystyren, krabice od mléka 
a džusů, plechovky, obaly od sprejů apod. Plas-
tové láhve je vždy třeba sešlápnout nebo zmač-

kat, aby se co nejvíce zmenšil jejich objem. 
V žádném případě do žlutých kontejnerů nepatří 
novodurové trubky, obaly od nebezpečných lá-
tek, jako jsou motorové oleje, chemikálie, barvy 
apod. Bližší informace obsahují nálepky umístě-
né na kontejnerech. Kontejnery s plasty se vysy-
pávají pravidelně dvakrát týdně, vždy v pondělí 
a ve čtvrtek.

Sklo
Do kontejnerů na sklo (bílá 

nebo zelená barva) se mohou 
vhazovat láhve od nápojů, skleněné nádoby, skle-
něné střepy i tabulové sklo. Pozor: do kontejneru 
na bílé sklo patří pouze čiré sklo, sklenice apod. 

Vhozením barevného skla se znehodnotí obsah 
celého kontejneru. Do kontejnerů na sklo nepatří 
keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zr-
cadla. Kontejnery na sklo se budou vysypávat 
pravidelně ve třítýdenním intervalu.

Papír
Do kontejnerů na papír (modrá barva) se mo-
hou dávat kartony, noviny, časopisy, kancelář-
ský papír, počítačový papír a neznečištěný oba-
lový papír. Nepatří do nich igelity a jakýkoliv 
znečištěný papír. Kontejnery na papír se budou 
vysypávat pravidelně dvakrát týdně vždy v úte-
rý a v pátek.

Které odpady, kam a kdy mohou občané ukládat 
Počet lokalit, kde jsou umístěny kontejnery, v Hlučíně každým rokem stoupá. Tím se pro občany zkracuje docházková vzdálenost. Zároveň měs-
to postupně investuje do budování krycích boxů kolem kontejnerů. Hnízda popelnic tak působí estetičtěji. Ve městě je nyní umístěno již celkem  
49 „hnízd“ pro kontejnery na separovaný odpad. Žlutých kontejnerů na plasty je 59, modrých na papír 49, dělených duo na sklo barevné i bílé 23, 
zelených na barevné sklo 15 a bílých na sklo čiré 14. 

Poplatek za hospodaření s odpa-
dem se v Hlučíně pro občany v příš-
tím roce nezvedá. Zůstane na částce 
550 korun. Návrh radních odsouhla-
sili zastupitelé na svém jednání ve 
čtvrtek 16. listopadu. 

Zastupitelstvo nepřijalo návrh 
opozičního zastupitele Alfonse Laň-
ky, který se přimlouval za snížení 
poplatku za odpad na 500 korun. 
Starosta Pavel Paschek ho označil 
za populistický. „Blíží se doba, kdy 
začne platit zákaz ukládání odpadu 
na skládky a náklady na likvidaci 
dramaticky vzrostou. Zvedání po-
platku se nevyhne žádné město,” 
uvedl starosta. Zastupitel Rudolf 
Gogolín upozornil, že v nyní jsou 
náklady na likvidaci odpadu 805 
korun na občana, radnice tak na 
každého doplácí 255 korun. Jediná 
změna, vyplývající z novelizované 
legislativy, se týká občanů města 
dlouhodobě pobývajících v zahrani-
čí a osob hodlající uplatnit slevu či 
osvobození dle obecně závazné vy-
hlášky. Tito budou muset údaj roz-
hodný pro osvobození, nebo úlevu 
od poplatku ohlásit a prokázat. Po-
vinnost uhradit poplatek mají nejen 
osoby trvale bydlící na území měs-
ta, ale i cizinci s trvalým nebo pře-
chodným pobytem v ČR delším než 
90 dní a osoby, které mají ve vlast-
nictví stavbu určenou k individuální 
rekreaci, byt nebo rodinný dům, kde 
není hlášena k pobytu žádná osoba. 
Poplatek je opět potřeba uhradit jed-
norázově a je splatný od 1. 2. 2018 

nejpozději do 30. 6. 2018, kdy musí 
být částka na účtu města. Po tomto 
termínu bude poplatek v souladu 
s vyhláškou a zákonem zvýšen na 
1,27 násobek. 
Od placení poplatku jsou osvobo-
zeny fyzické osoby, které:
a) se prokazatelně zdržují mimo 

území České republiky po celý 
kalendářní rok 2018. 

b) jsou umístěny do dětského, škol-
ského zařízení pro výkon ústavní 
nebo jiné ochranné výchovy 
nebo školského zařízení pro pre-
ventivně výchovnou péči, a jako 
nezaopatřené dítě v domově pro 
osoby se zdravotním postižením, 

c) v domově pro osoby se zdravot-
ním postižením, domově pro 
seniory, domově se zvláštním re-
žimem nebo chráněném bydlení, 
azylovém domě.

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

e) vlastní rekreační stavbu v Hlučí-
ně v oblasti Kocibenda, Vinohra-
dy nebo Kraví Důl. 

Studium, zaměstnání v ČR mimo 
trvalé bydliště, ani trvalý pobyt na 
ohlašovně Mírové náměstí 23/24 
není důvodem k úlevě ani k osvobo-
zení od poplatku. 

V případě, že poplatník nesplní 
povinnost ohlásit správci poplat-
ku údaj rozhodný pro osvobození 
nebo úlevu do šesti měsíců, nárok 
na osvobození nebo úlevu od tohoto 
poplatku zaniká.

Poplatek za odpady se nezvyšujePapír a železné i neželezné kovy

Papír a železné i neželezné kovy lze odevzdat také ve Sběrných surovi-
nách Ritschny Kovošrot v ulici Ostravská (u Dřevařských závodů), tel.: 
724890347.  
Otevírací doba:
Po:          8.00 – 12.00       12.30 – 15.00
Út –Pá:   8.00 – 12.00       12.30 – 16.00
So:          8.00 – 12.00 (vždy 2. a 4. sobota v měsíci)

Textil, obuv

Do kontejnerů Diakonie Broumov se umisťuje veškerý textil a obuv. 
V Hlučíně jsou tyto kontejnery umístěny:
- ve dvoře TS Hlučín v ulici Markvartovická
-  v ulici Čs. armády u Renty
- na sídlišti Rovniny v ulici Dukelská
- v Bobrovníkách na točně autobusu č. 34
- v Darkovičkách za Jednotou

svozová oblast

a  

svozová oblast

b

Svozové oblasti pytlového svozu plastového odpadu

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

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

svozová oblast C - městské části darkovičky a bobrovníky



LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN

Oblast D od 5. 3. – 8. 3. a 1. 10. - 4. 10. 2018
Hlučín: Hornická - u kotelny
 Hornická - u věžáků
 Hornická + P. Strádala - křižovatka
 Jarní + Severní - křižovatka
 Bož. Němcové + Severní - křižovatka
 1. máje - vedle kavárny
 Tyršova + Komenského - křižovatka
 Opavská - za bytovými domy
 ČSA naproti polikliniky - za byt. domy 
Kontejnery budou přistaveny vždy v první den 
svozu, po naplnění budou odvezeny, znovu při-
staveny, závěrečný odvoz bude poslední den 
svozu mezi 7.00 a 12.00 hod. 

a

Odpadový kalendář města Hlučína pro rok 2018 - spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje

* Termín splatnosti poplatku za komunální odpady 
(k tomuto datu již musí být částka připsána na účet 
města Hlučína)

*
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Velkoobjemový odpad: Mobilní svoz velkoobjemového odpadu proběhne 2x ročně: na jaře a na podzim v oblastech D, E, F a G. 
Do kontejnerů ukládejte jen velkoobjemový  odpad, nepřeplňujte je a neukládejte do nich nebezpečný odpad, který můžete denně 
včetně sobot uložit ve sběrném dvoře v areálu TS Hlučín v Markvartovické ulici.

Oblast E od 12. 3. - 15. 3. a 8. 10. - 11. 10. 2018
Hlučín: Hrnčířská - u parčíku
 Dr. Ed. Beneše
 Na Krásné Vyhlídce - na konci ulice   
 Dlouhoveská - u klubu důchodců  

Darkovičky: 
 Kulturní dům
 K Mýtu + Vřesinská - křižovatka
 Patorie 
Kontejnery budou přistaveny vyjma Darkovi-
ček v první den svozu, budou po naplnění od-
vezeny, znovu přistaveny, závěrečný odvoz bu-
de poslední den svozu mezi 7.00 a 12.00 hod. 

ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

Oblast F od 19. 3. – 22. 3 a 15. 10. - 18. 10. 2018
Hlučín: Cihelní - u kotelny  
 Dukelská - parkoviště 
 28. října + Písečná - křižovatka
 Rovniny - bývalá školka
 Rovniny + Na Závodí - křižovatka
 I. Olbrachta + Vinohradská - křižovatka
 Moravská + Ke Kořeni - křižovatka
 P. Jilemnického - v zatáčce
 Dělnická - uprostřed ulice
 Mánesova - konec ulice 
Kontejnery budou přistaveny první den, po na-
plnění odvezeny, znovu přistaveny, závěrečný 
odvoz bude poslední den 7.00 a 12.00 hod.

Oblast G od 26. 3. – 29. 3. a 22 .10. - 25. 10. 2018
Hlučín: nad cihelnou - na pravé straně
 Jasénky - pod Mušálem 
Bobrovníky:
 Malánky - odbočka na Vrablovec
 Požárnická - Hrabová
 Lesní - u hasičské zbrojnice
 Na Sídlišti - konec ulice
 Střední + Křivá - křižovatka
 U Hájenky
 U Bobry Clubu              
Kontejnery budou přistaveny první den, po na-
plnění odvezeny, znovu přistaveny, závěrečný 
odvoz bude poslední den 7.00 a 12.00 hod.

Odpadový kalendář města Hlučína pro rok 2018 - spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje
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Odpadový kalendář města Hlučína pro rok 2018 - spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje

 Změna termínu svozu odpadů vyhrazena

Velkoobjemový 
a nebezpečný odpad
 
Veškerý velkoobjemový odpad 
(např. nábytek, koberce, umy-
vadla, toalety apod.), nebezpečný 
odpad (např. motorové, převodové 
a mazací oleje, akumulátory, bater-
ky, zářivky, zbytky barev, lepidel, 
znečištěné plechovky, pneumatiky, 
nevyužívané léky) a veškerý elek-
troodpad (např. ledničky, televizo-
ry, rádia, počítače, mobily, el. nářa-
dí, hračky, kuchyňské spotřebiče)  
a zářivky lze celoročně ukládat do 
sběrného dvora TS Hlučín, v ulici 
Markvartovická, tel.: 595 043 591. 
Ve sběrném dvoře je možné ode-
vzdat pouze vytříděný odpad. Ne-
vytříděný směsný komunální odpad 
se ve sběrném dvoře neodebírá. 
Otevírací doba sběrného dvora: Po 
- Pá: 8.00 - 18.00, So: 8.00 - 12.00

Ostatní zbytkový 
komunální odpad
 
Do popelnic a kontejnerů na směsný 
komunální odpad, které jsou umís-
těny u každého rodinného domku 
nebo bytového domu, patří už pou-
ze odpad, který nejde vytřídit. 

Drobný elektroodpad
 
Do kontejnerů červené barvy patří 

drobný elektroodpad. Jejich svoz 
se dělá dle potřeby. Umístěny jsou 
v Hlučíně na parkovišti Bochen-
kova, v Darkovičkách za Jednotou 
a v Bobrovníkách v ulici Požárnic-
ká u Jednoty. 

Stavební odpad
 
Odpad ze staveb se likviduje na ná-
klady toho, kdo ho vyprodukoval. 
Kontejner na stavební odpad a jeho 
odvoz lze objednat u TS Hlučín. 
Tento odpad nepatří do kontejnerů 
a popelnic na směsný komunální 
odpad. Nádoby na komunální od-
pad naplněné stavební sutí nebudou 
vyvezeny.

Odpad z údržby zeleně
 
Občané Hlučína mohou celoročně 
ukládat zdarma biologicky roz-
ložitelné odpady ze zahrádek ve 
sběrném dvoře v areálu TS Hlučín 
v Markvartovické ulici. Občané se 
musí prokázat dokladem totožnosti. 
Služba není určena pro podnikatele.  
Termíny pro příjem odpadů:
Po a St:           8.00 -18.00
Út, Čt a Pá:    8.00 -16.00
So:                  8.00 -12.00
K likvidaci bude odebírán odpad 
kat. č. 20 02 01 biologicky rozloži-
telný odpad, tedy tráva, seno, drob-
né ořezy ze stromů a keřů apod.

Svozové oblasti - pondělí
Bobrovníky B - celé 
Hlučín H1 - ul. Rovniny - od 
Vodárny směr Vrablovec, Boční, 
Na Závodí, Jasénky z ul. Písečná, 
Malánky

Svozové oblasti - úterý
Darkovičky D - celé,
Hlučín H2 - ul. Na Krásné Vy-
hlídce, Celní, Dlouhoveská, 
Promenádní, Růžová, Horní, 
Moravská, Ke Kořeni, Antonína 
Dvořáka, Vinohradská, Jasénky 
z ul. Vinohradská, Vinná Hora, 
Čapkova, Zátiší, Písečná, Vladi-
slava Vančury, Záhumenní, Ivana 
Olbrachta, Jilemnického, Marie 
Majerové, Okrajová, Okružní, 
Svornosti, Jaroslava Seiferta, 

Dělnická, Kosmonautů, Mládež-
nická, Družební, Přímá, Viléma 
Balarina, Cihelní

Svozové oblasti - středa: 
Hlučín H3 - ul. U Cihelny, Os-
travská, K Pile, U Stadionu, 
Zahradní, Na Včelínku, Školní, 
Hluboká, Gen. Svobody, Hrnčíř-
ská, Úzká, Na Valech, Čs. armá-
dy, Zámecká, Bochenkova, Pode 
zdí, Opavská, Tyršova, Farní, Pe-
tra Bezruče, Jaselská, Hornická, 
Pavla Strádala, Pekařská, Jarní, 
Severní, Dr. Ed. Beneše.

Svozové oblasti - čtvrtek
Hlučín H4 - ul. Rovniny od vo-
dárny směr Ostravská, Lelkova, 
Slovanská, Mánesova, U vodárny

Dalších 150 tisíc korun bude v ro-
ce 2018 vyčleněno na stavby boxů, 
které ohraničují a částečně kryjí ná-
doby na odpad. 

Letos přibyly v ulicích Požárnic-
ká, Generála Svobody za drogerií 
DM a v Dukelské. Město se sna-
ží postupně je umístit všude, kde je 
v ulicích větší kumulace popelnic 
a boxy se tam hodí. 

Nádoby na separovaný odpad jsou 
totiž v Hlučíně umístěny většinou 
podél komunikací před bytovými 
domy, před objekty občanské vy-
bavenosti a podobně. Mnohdy ne-
působí ve veřejném prostoru líbi-
vě a navíc se kolem popelnic často 
objevuje nepořádek. S boxy půso-
bí hnízda pro kontejnery estetičtě-
ji. Hrazení se vždy skládá z jednot-
livých modulů, které jsou vyrobeny 
ze svařených ocelových profilů ob-
délníkového průřezu a vyplněné 

tahokovem, který nejde prolomit 
ani posprejovat. Povrchová úprava 
boxů je pozink. 

„Výhodou modulů je snadná 
a levná výroba, opakovatelnost, 
možnost použití pro různá stanovi-
ště. Velikost modulu vychází z roz-
měru sběrné nádoby na odpad a po-
třebného manipulačního prostoru. 
Údržba je jednoduchá,“ informoval 
městský architekt Jan Richter. 

Poloprůhledný tahokov zajišťu-
je zakrytí nevzhledných popelnic 
ve veřejném prostoru, ale zároveň 
umožňuje vizuální kontrolu, zda se 
okolo nádob nehromadí nepořádek.

„Tahokov slouží zároveň jako 
podpěra pro pnoucí rostliny, které 
můžou postupně obrůst celé ohra-
zení a přispět tak dalším kouskem 
zeleně do veřejného prostoru,“ do-
dal architekt Richter.  

První boxy na popelnice v Hlučí-

Bioodpad
U rodinných domů budou nadále od dubna do listopadu k dispozici 
hnědé nádoby o obsahu 240 litrů určené na bioodapad. V kalendáři 
vyznačeno hnědou barvou.  
Duben - začátek pravidelného svozu – první svoz - 11. 4. 2018 pondělí 
(15. týden)
Listopad - konec pravidelného svozu – poslední svoz -  22. 11. 2018 
čtvrtek (47. týden)

ně vyrostly v ulicích Bochenkova, 
Svornosti u točny autobusů Rovni-
ny a Seiferta již v roce 2015. 

V roce 2016 přibyl další v ulici 
Dukelské. Vzhledem k různým mo-

difikacím není cena jednotná, v ro-
ce 2015 za jejich instalaci město 
zaplatilo necelých 250 tisíc korun, 
v roce 2016 to bylo 90 tisíc korun 
a 300 tisíc korun.                        (iga)

Na další zkulturnění prostoru kolem popelnic je připraveno 150 tisíc 

Nová úprava vypadá vzhledněji a údržba není finančně náročná.   Foto: archiv
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ŠkOlka vYužívá PrvkY 
MONteSSOri PedaGOGikY. 

Mateřská škola Severní oslavi-
la v pátek 24. listopadu padesát let 
od svého založení.  Osmnáctého zá-
ří 1967 nesla tehdy čtyřtřídní škola 
název 1. pětiletky a nastoupilo do ní 
110 dětí. Název na Mateřská škola 
Severní, podle ulice, na které sídlí, 
změnila v roce 1990. V roce 2003 
se sloučila s Mateřskou školou Dr. 
Ed. Beneše a nese oficiální název 
Mateřská škola Hlučín, Severní, 
příspěvková organizace. 

Až do současnosti se v ní vystřída-
ly čtyři ředitelky a 73 učitelek. Bě-
hem padesátileté historie se škola 
několikrát opravovala a postupně se 
zvelebovala. Hospodářská budova 
se propojila s budovou školy, ven-
kovní chodby se uzavřely, takže ji-
mi můžeme pohodlně procházet ce-
lým objektem. Velkou rekonstrukcí 
škola prošla po roce 2010. Zatepli-
la se fasáda, kompletně se upravi-
la zahrada, která je v letním obdo-
bí přístupná veřejnosti, dodělala se 
první etapa rekonstrukce elektric-
kých rozvodů. Třídy jsou vybaveny 
novým nábytkem, čipový systém 
umožňuje vstup pouze oprávněným 

Mateřská škola Severní slaví kulaté výročí

osobám, čímž se zvyšuje bezpeč-
nost dětí. Zdraví upevňujeme v in-
frasauně.

Za posledních sedm let se u nás 
celkově změnil přístup ve vzdělá-
vání. Využíváme moderní výukové 
metody založené na prožitkovém 
učení i metody kritického myšle-

ní s oporou v moderních techno-
logiích. Ve dvou třídách již třetím 
rokem uplatňujeme principy Mon-
tessori pedagogiky. V jedné třídě 
se vzdělávají i děti, které potřebu-
jí speciální logopedický program. 
Abychom mohli nabízet takto širo-
ké spektrum služeb, musejí se na-

še učitelky systematicky vzdělávat. 
Pro svou práci opravdu žijí, i proto 
třeba ve svém volném čase vyrábějí 
speciální pomůcky. K nadstandard-
ním aktivitám, kterým se mohou 
děti naší školky věnovat, patří gym-
nastika, angličtina, plavání a lyžař-
ský výcvik.

Jsme rádi, že si cestu do naší škol-
ky našli i rodiče, takže se může-
me společně setkávat na některých 
našich akcích, jako jsou Uspávání 
broučků, oslava Dne dětí, VV díl-
ny a mnoho dalších. Díky příspěv-
kům a sponzorským darům může 
škola nakupovat pomůcky, pořá-
dat divadelní představení, výlety 
a další akce. Naše aktivity zasahují 
i mimo areál školy. Pravidelně vítá-
me občánky, obnovili jsme tradici 
Sportovních her pro hlučínské ma-
teřské školy, na mnoha akcích spo-
lupracujeme se základními školami 
i hlučínským gymnáziem i dalšími 
organizacemi. Do dalších let by-
chom naší škole přáli, aby se v ní 
děti cítily spokojené, aby je k nám 
rodiče dávali s důvěrou a aby naši 
zaměstnanci dále dělali svou práci 
s láskou. 

Kateřina Boková
ředitelka

Poznávacího zájezdu do Švýcar-
ska, zaměřeného především na roz-
šíření znalostí z oblasti technické-
ho vývoje a výzkumu, se od 4. do 8. 
listopadu zúčastnili studenti hlučín-
ského gymnázia.

V první části výpravy jsme navští-
vili některá z měst v okolí Bodam-
ského jezera, a to jak ze strany švý-
carské, tak i německé. Již ráno jsme 
mohli obdivovat historické budovy 
v Lindau a Kostnici. 

V druhé části  jsme navštívili vě-
decké centrum Technorama. Sou-

částí prohlídky pak byla přednáška 
v angličtině s názvem Vznik a ži-
vot blesku spojená s praktickými 
ukázkami. Velkým finále byl pokus 
s Faradayovou klecí, při němž bylo 
použito napětí více než milión vol-
tů. Následujícího dne nás čekala ná-
vštěva centra CERN. 

Poslední den výletu jsme věnovali 
jídlu; nejprve jsme navštívili sýrár-
nu Gruyère a poté si prošli čokolá-
dovnu Cailler, jež nás nadchla snad 
ještě o něco více.        Martin Groh

student 4. A 

Švýcarsko nás uchvátilo vědou i jídlem

Zdraví děti upevňují v infrasauně, učí se o něm ale i během her.
Foto: kateřina boková

a tohle je naše parta na cestě po Švýcarsku.           Foto: Jonáš bilík
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každý Se Může PřiPOJit 
dO ZdObeNí adveNtNíHO 
věNce Na NáMěStí.

Vánoční atmosféru v Hlučíně bu-
dou letos ruku v ruce vytvářet oby-
vatelé města, radnice, městské or-
ganizace i obchodní společnosti, 
každý přispěje svým dílem. Díky 
tomu už na Mírovém náměstí sto-
jí nejen vánoční strom, ale také tra-
diční obří adventní věnec, u které-
ho se budou každou adventní neděli 
scházet lidé dobré vůle u vánoční-
ho programu. Letos ho finančně 
podpořila Skupina ČEZ.

„Opět uplynul rok a přiblížila se 
doba čekání Vánoc nazývaná ad-
vent, což v překladu z latiny zna-
mená příprava na příchod. Tím se 
samozřejmě myslí příchod Ježíše 
Krista. Vždy trvá čtyři neděle. Prv-
ní a druhá adventní neděle je pod-
le křesťanské tradice očekávání Po-
sledního soudu. Symbolem je barva 
fialová. O třetí neděli ji střídá růžo-
vá, barva radostného očekávání na-
rození Páně. Poslední neděle ve 
znamení zvěstování a narození Pá-
ně se opět vrací k fialové. Advent 
trvá vždy do půlnoci 24. prosince,“ 
připomíná Josef Hlubek, hlavní ini-
ciátor stavby hlučínského věnce, 
který je symbolem adventu. 

Letos připadá první adventní ne-
děle na 3. prosince. Rozsvěcová-
ní svíce v 16.30 bude v 15 hodin 
předcházet gospelový koncert. Po 
svátečním slovu faráře římskoka-
tolické církve Martina Šmída bude 
následovat vystoupení pěveckého 
sboru Sluníčko. Koledy si s ním ur-
čitě zazpívají i všichni účastníci se-
tkání. V 17 hodin se rozsvítí vánoč-
ní strom a zahraje k tomu žesťové 

Vánoce rozsvítí i rozezpívají celé město

letos se k dotváření věnce mohou připojit všichni, je totiž ozdoben rybami. každý si může doma vyrobit svou vlastní, 
kterou na věnec připojí. v závěru adventu se zaplní i zatím prázdné jesličky.                         Foto: ivana Gračková

kvarteto Základní umělecké školy 
P. J. Vejvanovského Hlučín. Chy-
bět nebude pro děti Ježíškova pošta 
a adventní dílny v obřadní síni rad-
nice i v domě dětí. Druhou advent-
ní neděli 10. prosince hudebně obo-
hatí v 15 hodin koncertem v kostele 
Schola farnosti Hlučín a Canticum 
novum. V 16.30 zahraje na náměs-
tí Šajtar, následovat bude rozsví-
cení druhé adventní svíce. Ta tře-
tí se rozzáří v neděli 17. prosince, 
kdy budou u vánočního stromu od 
15 hodin opět hrát žáci hlučínské 
umělecké školy, od 17 hodin truba-
či a poté Gaudi musicae. Čtvrtá ad-
ventní neděle letos netradičně při-
padá na Štědrý den, který většina 
lidí tráví v rodinném kruhu. 

„Na náměstí zazní vánoční mod-
litba. Poslední adventní svíce bu-
de zažehnuta betlémským světlem, 
které si zájemci mohou odnést na-
příklad v lucerničkách i do svých 
domovů,“ řekla Jana Kameníčko-
vá, které se angažovala zejména při 
tvorbě slámových ozdob i u přípra-

vy závěrečného adventního setkání. 
„O poslední adventní neděli si ur-

čitě u adventního věnce společně 
zazpíváme koledy,“ doplnila Marie 
Drobíková, jež se také podílela na 
tvorbě adventního věnce. Mezi sla-
měnými ozdobami, které v minu-
lém roce parta nadšenců vyrobila, 
loni nebyl oslík. Ten letos nechybí! 

Letošní vánočním strom vyrostl 
v Bobrovníkách a pracovníci měst-
ské obchodní společnosti TS Hlu-
čín ho stavěli ve středu 29. listo-
padu. Tradičně se zdobí patnácti 
sadami ledově bílých řetězů, dva-
nácti svítícími krápníky a pětadva-
ceti bílými vločkami.  

„Protože naše vánoční stromy jsou 
rok od roku bohatší a košatější, do-
koupili jsme loni dalších deset bí-
lých a letos přibude ještě patnáct 
nových sad světelných řetězů a 25 
světelných koulí,“ prozradila inves-
tiční technička Městského úřadu 
Hlučín Kateřina Buchtelová. Vyz-
dobeny jsou už také hlavní veřejná 
prostranství. Rozsvítila se radnice, 

svítící girlandy připomínají sváteč-
ní čas v Ostravské ulici, na autobu-
sovém nádraží jsou to pro změnu 
komety a v ulicích Písečná a Rov-
niny vločky, které se rozzářily 
i v Darkovičkách. Na sídlišti OKD 
mají svůj vánoční strom a Bobrov-
níky zdobí nejen vánoční strom, ale 
také rozzářené vločky. 

„Před instalací celou výzdobu 
kontrolujeme. Pokud zjistíme záva-
du na svítícím řetězu, opravíme si ji 
sami. U dalších prvků spolupracu-
jeme s dodavateli. Řetězy a vločky 
máme i rezervní," informoval ředi-
tel TS Hlučín Roman Šťastný. 

Mimořádnou událostí letošního 
vánočního času bude nepochybně 
výstava replik korunovačních kle-
notů, která v Červeném kostele po-
trvá od 5. do 23. prosince.  Otevře-
ná bude denně od 14 do 20 hodin. 
Vstupenka přijde na 40 korun, děti 
od 6 do 15 let, studenti, senioři a dr-
žitelé průkazu ZTP zaplatí 30 ko-
run, rodinné vstupné je 100 korun.

Ivana Gračková

Hlučínští dostanou k letošním Vá-
nocům neobyčejný hudební dárek. 
Budou mít možnost koupit si za 
zvýhodněnou cenu 500 korun před-
platné na sérii čtyř koncertů vážné 
hudby.

 Půjde o tři komorní koncerty cyk-
lu Čtvero ročních období, které se 
uskuteční v závěru příštího roku. 
Jejich dějištěm bude kostel sv. Jana 
Křtitele, ale může to být i darkovič-
ský kostelík. 

Čtvrtý koncert bude součástí jubi-
lejního, XV. ročníku Svatováclav-
ského hudebního festivalu, který se 
každý podzim odehrává v kostelích 

Moravskoslezského kraje.  K před-
platnému bude navíc CD nosič s le-
tošními skladbami. Organizátoři 
festivalu tak děkují městu Hlučín, 
které festival v příštím roce podpo-
ří 95 tisíci korunami. Na svém zase-
dání o tom v listopadu rozhodli hlu-
čínští zastupitelé. 

„O koncerty vážné hudby je 
v Hlučíně zájem, většina jich je 
vždy vyprodaná. Proto jsme rádi, 
že i pro příští rok už se máme na co 
těšit. Navíc předplatné na festival 
duchovní hudby je určitě výborný 
tip na vánoční dárek,“ řekl starosta 
Hlučína Pavel Paschek.            (iga)

Koncerty duchovní hudby mohou 
být krásným vánočním dárkem

Součástí výstavy život aristokratických dětí Muzea Hlučínska je i unikátní dře-
věný betlém řezbáře Gerharda Jandy. Shoda jmen není náhodná, autor betlé-
mu je prasynovcem slavného hlučínského sochaře Jana baltazara Jandy, který 
se začal učit sochařskému řemeslu na hlučínském zámku u tehdejšího majitele 
panství viktora Wichury.  „Gerhard Janda věnoval muzeu svůj dřevěný betlém 
v letošním roce. Jeho instalace, kterou jsme termínově směrovali k letošním vá-
nočním svátkům, se už bohužel nedožil,“ řekl ředitel Muzea Hlučínska Metoděj 
chrástecký. raritou Jandova betléma je, že některé figurky autor vyřezával 
podle skutečných hlučínských osobností, třeba malíře Jana bochenka, sochaře 
Jana baltazara Jandu, spisovatelku Janu Schlossarkovou a další.

Foto: ivana Gračková

Muzeum vystavuje Jandův betlém
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To je heslo žen z TJ Sokol Bob-
rovníky, které ho drží již od roku 
1970 pod vedením Adély Mrázko-
vé. 

Naše dlouholetá cvičitelka už 
v současnosti předává své zkuše-
nosti a štafetu své následovnici Evě 
Lasákové. Obě aktivní ženy v sou-
časnosti připravuji bobrovnické 
cvičenky na Slet 2018, který se bu-
de konat v červenci v Praze.  

Ale sokolky z Bobrovníků ma-
jí ještě větší cíl! Chtějí se zúčast-
nit Celosvětové gymnaestrády WG 
2019, která se uskuteční v rakous-
kém Dornbirnu. Že to myslí vážně, 
sokolky dokázaly i svou účastní na 
Celorepublikovém nácviku, které 
se letos na podzim konalo v Doubí 
u Třeboně. 

Anna Breitkopfová
cvičenka Sokola Bobrovníky

Cvičila jsem, cvičím a cvičit budu!

Na celosvětovou  gymnaestrádu WG 2019 bobrovnické sokolky trénovaly 
v doubí u třeboně.                     Foto:  eva červenková

Poslední kolo Mistrovství ČR, 
Českého poháru (ČP), Moravského 
poháru (MP) a poháru pro začína-
jící posádky tzv. Pohár Shell (SC) 
v automobilových orientačních 
soutěžích (AOS) uspořádal AOS 
klub Automotoklub Hlučín v so-
botu 11. listopadu. Soutěž začína-
la netradičně v historickém Červe-
ném kostele v Hlučíně za nebývalé 
velké účasti devadesáti aktérů tvo-
řících pětačtyřicet posádek. Úvodní 
slovo pronesl starosta města Pavel 
Paschek. Dopoledne posádky MČR 
absolvovaly tři náročné etapy, 
ostatní týmy pak dvě etapy, které 
pro ně připravil Martin Klasa. Ví-
tězem posledního kola MČR a MP 
se stala brněnská posádka Čejka, 
Dvorský. Dvojice si odnesla rovněž 
titul mistrů ČR a je čerstvým držite-
lem Moravského poháru v AOS pro 
rok 2017. V takzvaném malém MP 
a ČP pro osádky, které se neúčastní 
MČR, vybojovala vítězství posád-
ka našeho hlučínského automoto-

klubu, manželé Klasovi. V poháru 
Shell Čech a Moravy zvítězila po-
sádka manželů Mandových z Pra-
hy. Ve večerních hodinách vyjelo na 
trať  MČR družstev celkem patnáct 
týmů, přičemž každý sestával ze 
tří posádek. Náročnou trať připra-
vil stavitel Vláďa Dužík. Vzhledem 
ke komplikovaným výpočtům byly 
výsledky známy až v pozdních noč-
ních hodinách, což bylo snad jediné 
negativum této jinak velmi povede-
né megasoutěže. Mistry ČR druž-
stev se stali Severočeši v sestavě 
posádek Mrštík/Klenák, Vlk/Kope-
ček a Manda/Mandová. Hlučínské 
posádky, začleněné do jiných týmů, 
obsadily 9., 10. a 11. místo. Organi-
zace klapala na jedničku, k zádrhe-
lům nedošlo. Poděkování patří pře-
devším ředitelství soutěže, všem 
pořadatelům a sponzorům. Sezó-
nu 2018 začneme již tradiční jízdou 
zručnosti v sobotu 6. ledna 2018. 
                              Pavel Zbytovský

organizátor závodů 

Mistrovské závody uzavřely
sezonu orientačních autosoutěží

PříŠtí rOčNík braNNéHO 
ZávOdu Se bude kONat
u NáS v HlučíNě.

Velký úspěch má na kontě hlu-
čínský tým, který se v úterý 
 14. listopadu zúčastnil v Bola-
ticích 1. ročníku branného závo-
du Den legionáře. Žáci Základ-
ní školy Hornická Hynek Baturný 
a Denis Šimíček spolu se starostou 
města Pavlem Paschkem vybojo-
vali první místo a tím i pohár pro 
vítěze.

Akci organizovala Českoslo-
venská obec legionářská, jedno-
ta Ostrava 1, pod vedením ředite-
le závodu, předsedy obce, kapitána 
v záloze Jana Šimčíka. Hlavním 
rozhodčím byl desátník v záloze 
Rostislav Pečínka a řídícím střeleb 
plukovník ve výslužbě František 
Mareš.  V každém ze sedmnácti 
tříčlenných soutěžních týmů testo-
val spolu se školáky svou kondici 
také vždy někdo ze zástupců obce 
či města Sdružení obcí Hlučínska.

„Soutěžící měli těžké sportov-
ní úkoly.  Prvním úkolem byla ne-
tradiční překážková dráha na čas, 
která se skládala z desetinásob-
ného otočení kolem metrové tyče 
zapíchnuté v kuželu, hod míčem 
do kbelíku, přeskoky latěk, běh 

Hlučínští vyhráli Den legionáře

se cvičnou minou, přenosy pneu-
matik, převalování malých míčků 
přes kusy domovní okapů a přesun 
na lyžích ovládaných pouze rukou 
gumovými úchopy. Následovala 
střelba vzduchovkou, lukem a ku-
ší a hod granátem,“ popsala Ingrid 
Křižáková z odboru rozvoje Měst-
ského úřadu Hlučín. 

Hlučínský tým dosáhl nejvyššího 
bodového hodnocení v nejrychlej-
ším čase. „Atmosféra v našem sou-
těžním týmu byla úžasná. Naši zá-

stupci se do boje pustili s plným 
sportovním nasazením,“ doplnila 
Ingrid Křižáková.

„Byl to skvělý zážitek. Děku-
ji svému týmu z  Hlučína za spo-
lupráci při získání vítězné trofeje. 
Také díky všem dalším aktérům za 
účast, elán a nadšení, s jakým se do 
závodění zapojili. Doufám, že se na 
příštím ročníku sejdeme pro změnu 
v Hlučíně ve stejně skvělé atmosfé-
ře,“ řekl starosta Hlučína Pavel Pas-
chek.                                       (red)

Rodačka z Hlučína, karatistka 
Agáta Julinová, vybojovala v pátek 
17. listopadu na Mistrovství Ev-
ropy World Shotokan Federation 
(WSF) v Pardubicích bronzovou 
medaili v kata týmu děvčat. Z před-
chozích závodů letošního roku už 
přitom měla na kontě dvě zlaté, dvě 
stříbrné a tři bronzové medaile. 

Hlučínská sportovkyně přispěla 
velkou měrou k úspěchu svého tý-
mu z ostravského klubu Atifis, kte-
rý reprezentovalo 14 závodníků. 

„Čtrnáct závodníků našeho klubu 
reprezentovalo Českou republiku 
prostřednictvím Czech Shotokan 
Karate Union (CSKU). Dohromady 
získali úžasných 21 medailí, z toho 
sedm krát zlato, sedm krát stříbro 
a sedm krát bronz. Česká republika 
se tak v celkovém žebříčku devate-
nácti zemí umístila na druhé příčce 
za Rumunskem, následovaná Tu-
reckem. Přípravě věnovali trené-
ři a realizační tým opravdu velkou 
pozornost. Jsme hrdí na to, že naši 
závodníci uspěli, dosáhli opravdu 
krásného výsledku. Děkujeme ro-
dičům, protože bez jejich hlavně fi-
nanční podpory by děti na takových 
závodech vůbec nemohly starto-
vat.” uvedl trenér Jakub Škoda.

Ivana Gračková

Agáta Julinová
pomohla k bronzu

Spokojený vítězný tým z Hlučína.                      Foto: ingrid křižáková
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volný čas
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Hlučínská místní organizace Sva-
zu tělesně postižených (STP) má 
za sebou bohatý rok, který chceme 
uzavřít vánočním posezením s Mi-
kulášem 13. prosince a zpíváním 
koled na akci Česko zpívá koledy. 

Během roku jsme se opět scházeli 
hlavně v zámeckém klubu a našimi 
častými hosty byli starosta Hlučí-
na Pavel Paschek a místostarostka 
Blanka Kotrlová.

 Rok jsme odstartovali jako ob-
vykle březnovou výroční členskou 
schůzí, která mimo jiné schválila 
plán našich akcí. První letošní akcí 
byl turnaj v bowlingu ve Sportov-
ní hale Hlučín. Sportovní setkání 
udržují členy v dobré fyzické i psy-
chické pohodě a přispívají k zlep-
šení jejich zdraví. První nedě-

le v květnu patří každoročně všem 
maminkám. Na slavnostní schůzi 
obdržely naše členky od pana sta-
rosty města kytičku. Následně jsme 
se zapojily do organizace Dne zdra-
ví, pořádaného městem. Naše člen-
ky připravily pro jeden ze stánků 
domácí pečivo a zákusky, o které 
byl velký zájem. 

V červnu jsme uspořádali ve far-
ské zahradě smažení vajec, v čer-
venci jsme se vypravili na letní vy-
cházku okolo štěrkovny, v srpnu 
jsme do našeho programu zařadi-
li také návštěvu koupaliště v Dar-
kovicích nikoliv kvůli koupání, ale 
kvůli ochutnávce čerstvých peče-
ných pstruhů. 

Každoročně se v Opavě – Kylešo-
vicích účastníme soutěže zaměřené 

na zdraví, kterou pořádá Sdružení 
zdravotně postižených Opava. Naší 
organizaci reprezentovalo čtyřčlen-
né družstvo. Obdobnou soutěž jsme 
o měsíc později uspořádali pro na-
še členy u nás v Hlučíně na zámku. 

Letos se konal již třetí ročník vě-
novaný hlavně tréninku motoriky, 
postřehu a rychlosti. V říjnu nás 
potěšil příjemný zájezd do Mar-
lenky ve Frýdku-Místku, kde jsme 
ochutnali medové dorty a seznámili 
se s už dvacetiletou historií této vý-
robny.  

Úspěšný byl i říjnový turnaj 
v bowlingu. V listopadu se konala 
členská schůze a atmosféru vánoc 
jsme si už navodili ve vánočních 
dílnách.           Irmgard Ostárková

předsedkyně STP Hlučín

Hlučínský Svaz tělesně postižených uzavře 
bohatý rok vánočním setkáním a zpěvem 

Vstupenky zařazené do sítě Tic-
ketstream už mohou zájemci kou-
pit nejen v pokladně Kulturního do-
mu Hlučín, ale také v Informačním 
centru Hlučín. Zákazníci tak ma-
jí další možnost pořídit si lístky na 
všechny akce, které pořádá měst-
ská organizace Sport a kultura Hlu-
čín, ale i na všechny hlučínské fes-
tivaly a mnohé další kulturní akce 
i v dalších městech. „Nabízíme ta-
ké možnost vyzvednutí a zaplacení 
již zarezervovaných vstupenek. Při-
jímáme také platby kartou,“ doplni-
la pracovnice informačního centra 
Kateřina Korchanová. 

Informační centrum nově prodává 
také vstupenky do Divadla loutek 
v Ostravě, což ocení hlavně rodi-
če malých diváků. Které další líst-
ky si lze v Informačním centru Hlu-
čín pořídit, prozradí jeho webové či 
facebookové stránky. 

„Neprodáváme ale vstupenky na 
plesy pořádané v Kulturním domě 
Hlučín, ani na půlkolony a kolo-
ny tanečních kurzů. Také u nás ne-
ní možné udělat pouhou rezervaci 
vstupenek v síti Ticketstream,“ do-
plnila Kateřina Korchanová.  

Informační centrum Hlučín je pro 
veřejnost otevřené od pondělí do 
pátku od 8.30 do 12 hodin a od 13 
do 17 hodin. V neděli je infocent-
rum v provozu od 9 do 11.30 a od 
14 do 17 hodin. Stejné provozní ho-
diny jsou i v sobotu, ale pouze v ob-
dobí od začátku července do konce 
srpna.                                        (iga)

Ticketstream je 
už i v infocentru

Nesem vám noviny, Narodil se 
Kristus Pán a Půjdem spolu do Bet-
léma jsou tři koledy, které letos ve 
středu 13. prosince od 18 hodin ro-
zezní vánoční náměstí i  Hlučíně. 
Další dvě koledy si v hlasování vy-
berou čtenáři Deníku a posluchači 
Českého rozhlasu. 

„Loni se do této unikátníakce 
 v České republice zapojilo a koledy 
zazpívalo 120 tisíc lidí. Také letos 
se budou koledy zpívat na vybra-
ných vánočních trzích a náměstích. 
Zpěvníky s texty koled budou jako 
tradičně přílohou Deníku v den ko-
nání akce,” řekl Roman Gallo, ře-
ditel redakcí Deníků. Organizáto-
ři zvou všechny lidi, kteří si budou 
chtít společně zazpívat.            (red)

Zpívat koledy
s celým Českem 
bude také Hlučín

1.12. 18:00 Kolona tanečního kurzu Kulturní dům
1.12. 16:00 Vernisáž výstavy Život aristokratických dětí Muzeum Hlučínska
2.12. 10:00 volejbal KP ženy: TJ Hlučín - TJ Ostrava C Sportovní hala
3.12. 15:00 Advent na náměstí, rozsvícení ván. stromu Mírové náměstí
5.12. - 23.12. 14:00 - 20:00 Koruny Karla IV, výstava Evangelický kostel
6.12. 8:30, 10:00 Mikulášské představení Jů a Hele Kulturní dům 
8.12. - 9.12. Víkendová akce, pečení sušenek DDM Hlučín
9.12. 10:00 volejbal 2.liga muži: TJ Hlučín - VŠB-TU Ostrava Sportovní hala 
10.12. 9:00 KP žačky: 4 družstva Sportovní hala 
10.12. 15:00 Advent na náměstí Mírové náměstí
10.12. 15:00 Adventní koncert Kostel sv. Jana Křtitele
12.12. 18:00 Stvoření světa, balet, divadlo Kulturní dům
14.12. 16:00 Zastupitelstvo Kulturní dům
16.12. 10:00 volejbal KP ženy: TJ Hlučín - Sl.Orlová Sportovní hala
17.12. 15:00 Advent na náměstí Mírové náměstí
24.12. 15:00 Advent na náměstí Mírové náměstí
29.12. 17:00 Česká mše vánoční Kostel sv. Jana Křtitele
31.12. 19:00 Silvestr na náměstí Mírové náměstí
Připravujeme na leden 2018
5.1. Tříkrálový večer – Calata Červený kostel
7.1. Maškarní ples pro děti s Hopsalínem Kulturní dům
12.1. Ples ZŠ - Rovniny Kulturní dům
13.1. Ples Gymnázia J.K. Hlučín Kulturní dům
16.1. O lásce – divadelní představení Kulturní dům 
27.1. Ples města Hlučína Kulturní dům

Premiéru baletního představení 
Stvoření světa uvede taneční obor 
Základní umělecké školy P. J. Vej-
vanovského Hlučín v úterý 12. pro-
since v 18 hodin v Kulturním domě 
Hlučín.  

Výpravná taneční inscenace je in-
spirována animovanou pohádkou 
Eduarda Hofmana a Jeana Effela 
Stvoření světa z roku 1957, která 

zpracovává známý biblický příběh. 
Hravé i poetické zpracování oslo-
ví celé rodiny od dětí po prarodiče. 
Vystupuje v něm samozřejmě las-
kavý Bůh, Adama i Eva a také an-
dílci, ďáblíci a zvířátka. 

„V představení účinkují všich-
ni žáci tanečního oboru a hosté. 
Na pódiu se vystřídá na šedesát ta-
nečníků,“ choreografka a režisérka 

Klára Krejčířová, pedagožka umě-
lecké školy, která každoročně ini-
ciuje vznik obdobné baletní insce-
nace. Škola s nimi sklízí úspěchy 
na domácí scéně i v blízkém okolí 
včetně Polska.

 Hlavní organizátorce pomáhá řa-
da skvělých spolupracovníků včet-
ně rodičů tanečníků. Za to jim pat-
ří obrovský dík.                       (red)

Stvoření světa zatančí šedesátka účinkujících
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Silvestr budeme slavit společně 
na náměstí. Na Hlučínském jezeře 
se první den roku odehraje už 
tradiční novoroční ohňostroj. 

               Čtěte na straně 6

Pořadatelé Štěrkovny Open Music 
mají potvrzenu hlavní hvězdu  
festivalu v roce 2018. Na břehu 
jezera vystoupí Jarek Nohavica.          

Čtěte na straně 6

Zastupitelé se opět sejdou ve 
čtvrtek 14. prosince od 16 hodin 
v kulturním domě. Projednávat 
budou rozpočet na rok 2018.  

      Čtěte na straně 5

SOubOr Gaudi MuSicae 
letOS OPět PřiPravuJe 
NevŠedNí Zážitek. 

Tradiční Česká mše vánoční Ja-
na Jakuba Ryby zazní v kostele 
sv. Jana Křtitele v Hlučíně v pátek  
29. prosince v 17 hodin. Završí tak 
pestrý vánoční program, který od-
startuje už první prosincovou neděli 
na hlučínském náměstí.  

„Pastorální skladbu z roku 1796, 
která vypráví svěžím jazykem pří-
běh zvěstování Kristova naroze-
ní a příchodu pastýřů k jesličkám, 
nastudoval komorní soubor Gaudi  
Musicae ve spolupráci se Scholou 
Hlučín a hlučínským chrámovým  
sborem. Vánoční koncert, kterým 
chceme jako už tradičně přispět ke 
sváteční náladě, bude řídit dirigent 
Jan Šrubař,“ uvedl organizátor ak-
ce a umělecký vedoucí Gaudi Mu-
sicae Lukáš Krček. Vstupné na ak-
ci je dobrovolné.                       (iga)

Rybova mše v kostele podtrhne atmosféru 
letošních hlučínských vánočních svátků

rybova vánoční mše zazněla v hlučínském kostele i v roce 2015.            Foto:  Michal Šofer

Dobré hospodářské výsledky za rok 2017 oče-
kávají všechny tři obchodní společnosti města 
Hlučín. Bude tomu tak už třetím rokem po sobě. 

„Samozřejmě je pro nás důležité, aby společ-
nosti pokud možno vytvářely zisk, ale ten není 
prioritou, i když je kritériem dobrého hospoda-
ření. U městských společností je jím především 
kvalita služeb a také příznivé ceny pro obyvate-
le,“ komentoval situaci starosta Pavel Paschek. 

Udržení tří společností ve stoprocentním ma-
jetkovém držení města považuje za velmi dob-
ré rozhodnutí minulých reprezentací Hlučína. 
„Umožňuje nám to mít pod přímou kontrolou 
poskytování strategických služeb pro občany,“ 
vysvětlil starosta. Všechny společnosti řídí a je-
jich hlavní strategické cíle určuje valná hromada, 
která je personálně totožná s Radou města. 

„Krátce po nástupu do vedení města jsme na-
stavili pravidla odměňování pro ředitele spo-

lečností tak, aby byli hmotně zainteresovaní na 
ekonomických výsledcích. Ale i všichni ostatní 
zaměstnanci mají prospěch z dobrého hospoda-
ření, protože je na něm závislá především výše 
přídělu do speciálního sociálního fondu. Z něj se 
hradí sociální potřeby všech pracovníků měst-
ských firem,“ objasnil radní Rudolf Gogolín. 

Za zásadní novinku pro ekonomiku města po-
važuje využití volných prostředků obchodních 
společností ve prospěch všech obyvatel. „Jed-
ná se o nerozdělený zisk z minulých let, který 
ležel v době nulových úrokových sazeb na ban-
kovních účtech. Použili jsme část prostředků na 
přímé financování staveb, popřípadě jsme tyto 
zdroje přesunuli přímo do městského rozpočtu,“ 
řekl Rudolf Gogolín. Z rozhodnutí valné hroma-
dy takto například společnost TS Hlučín uvolnila 
prostředky na stavbu parkoviště v ulici J. Seifer-
ta či firma Teplo Hlučín investovala do vybudo-

vání moderní kotelny pro městské domy v uli-
cích dr. Beneše a Zahradní. 

Počtem pracovníků je největší z městských fi-
rem TS Hlučín se 35 stálými a deseti sezónními 
zaměstnanci. Hlavním úkolem je běžná údržba, 
drobnější opravy veřejných ploch, spravuje sběr-
ný dvůr, stará se o parkoviště, hřbitovy, psí útu-
lek, dětská hřiště, autobusové nádraží, městskou 
zeleň včetně sečení trávy, v zimě zajišťuje zimní 
údržbu chodníků a městských komunikací.

„S ohledem na rozsah činnosti musíme mít do-
statek kmenových zaměstnanců, nemůžeme spo-
léhat ve větší míře na sezónní pracovníky, proto-
že při současné situaci na trhu práce by se nám 
mohlo stát, že žádné kvalitní v případě potřeby 
neseženeme. Na druhou stranu tak jako měst-
ská firma poskytujeme zejména místním lidem 
stabilní práci,“ uvedl ředitel TS Hlučín Roman 
Šťastný.                         Pokračování na straně 3

Rekordních výsledků letos dosáhnou městské společnosti 

MíStO kYtičkYn
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PadeSát let v živOtě JediNce i MěSta (12. díl – rok 2015, závěr)n
občané

V 1.49 prvního dne roku se naro-
dil Matyáš Otava z Hlučína, první 
dítě narozené v roce 2015 v Morav-
skoslezském kraji. 

Počátkem roku bylo dokončeno 
propojení ulic Ostravská a U Vo-
dárny. Nová křižovatka ulehčila ři-
dičům vyjetí z Rovnin na hlavní sil-
nici. Zlepšila se plynulost dopravy 
ve městě. 

Město trápilo nedostatek parkova-
cích míst. Občané označili parková-
ní za nejpalčivější problém Hlučí-
na. Za tři roky přibylo ve městě dva 
tisíce vozidel. Radnice proto zača-
la připravovat projekty pro stavby 
a úpravy dalších parkovišť. Kritic-
ká situace byla hlavně v ulici Sei-
fertova. 

Od dubna se pro starší občany za-
vedlo senior taxi. Je určeno pro ces-
tování na území města. 

Uplynulo patnáct let od vzniku 
Kulturního centra, které od 1. led-
na 2000 řídilo kulturní dům, kino, 
knihovnu a hlučínský zámek. 

Sedmého března se konaly na ná-
městí první farmářské trhy v novo-
dobé historii města. Náměstí zcela 
zaplnily. 

Dřevařské závody 18. března po-
ničil rozsáhlý požár. 

U Kulturního domu Hlučín poutal 
pozornost kolemjdoucích obrovský 
slámový zajíc, zvoucí na velikonoč-
ní program.

V dubnu se začal separovat biod-
pad do hnědých popelnic i v samot-
ném Hlučíně a Bobrovníkách. 

Varhany z přelomu 19. a 20. sto-
letí v Margetce potřebovaly opra-
vu. V červnu zastupitelé rozhodli, 
že na ni město přispěje částkou 150 
tisíc korun. Farníci posbírali 40 ti-
síc korun. Odhad nákladů činil 250 
tisíc korun.

Úpravy sídliště OKD – východ se 
pomalu končily. 

Vznikl plán na vybudování nové-
ho lékařského střediska.  Město pro 
tento účel prodalo soukromým in-
vestorům pozemek za poliklinikou. 
Hledaly se jména pro parky u teni-
sových kurtů, mezi autobusovým 
nádražím a poliklinikou, mezi uli-
cí Pode Zdí a Gen. Svobody a me-
zi kapličkou v ulicí Písečná a ulicí 
28. října

Muzeum Hlučínska obdrželo 14. 
října v Obecním domě v Praze 
zvláštní cenu za expozici Kdo jsou 
lidé na Hlučínsku. 

Výrazných změn se dočká pro-
stranství před kulturním domem. 
Budoucí podobu představil archi-
tekt Tomáš Bindr.

Základní škola Hornická vstoupi-
la do další padesátky. Od roku 2011 
vykonává funkci jejího ředitele ško-
ly Martin Franek. 

Tyršovka oslavila 60. výročí své-
ho založení slavnostní akademií 21. 
října. Při této příležitosti připravila 
i almanach. Ředitely školy postup-
ně byli Brázdil, Gajdušek, Fišer, 
Bubík, Venhačová, Staňková.

Mateřská škola v ulici Dr. Ed. Be-
neše má novou zahradu i copatou 

holčičku na fasádě. 
Po celkové rekonstrukci interié-

ru, která probíhala v létě, se otevřel 
dům dětí a mládeže. Historická bu-
dova, která kdysi patřila k faře, se 
neopravovala od 70. let minulého 
století.

Malánky si vystavěly Boží muka. 
Vysvěcení se konalo 12. září. No-
vá stavba vyrostla mezi Malánka-
mi a Vrablovcem na místě, kde již 
dříve Boží muka s obrázkem Panny 
Marie stála.

Tiskařská firma Baloušek oslavila 
čtvrtstoletí. 

Nadace ČEZ přispěla na bezpeč-
nostní prvky frekventovaného pře-
chodu pro chodce v ulici ČSA, 
v místě křížení s ulicí Hornickou 
a Severní. Přechod spojuje dvě části 
sídliště OKD – východní a západní. 

Hlučín se opět dostal do finále 
soutěže o nejkrásnější náměstí a je-
ho konkurentem byl znova Nový 
Jičín. Porota vybrala v konkurenci 
71 obcí a měst do finále Havlíčkův 
Brod, Úterý, Velkou Bystřici, Nový 
Jičín a Hlučín. 

Prožili jsme nezvykle teplé léto. 
Teploty se vyšplhaly k 38 °C

Město dokončilo projektovou do-
kumentaci pro sanaci, rekultivaci 
a revitalizaci území štěrkovny.  

První projekce autokina se v Hlu-
číně konala 7. srpna na parkoviš-
ti před Hlučínským jezerem. V září 
ožilo na pár představení i kino Mír. 

       Anna Heczková
bývalá archivářka

Přivítali jsme:
Valerie Majirková *2017
Kristýna Kanioková *2017
Lilien Švrčinová *2017
Amálie Vašíčková *2017

Jubilanti:
Marie Smolková *1931
Gerhard Machala *1934
Anna Podstufková *1936

Rozloučili jsme se:
MUDr. Jarmila Chodurová

PODĚKOVÁNÍn
Děkujeme všem příbuzným, přá-

telům a známým za účast, květino-
vé dary i za slova upřímné soustras-
ti na pohřbu paní Anny Lampové. 
Současně bychom rádi poděkovali 
Pohřební službě Breuer, panu faráři 
P. Mgr. Martinu Šmídovi, muzikan-
tům a kostelnímu sboru. 

Zarmoucená rodina

První farmářské trhy v novodobé historii Hlučína se konaly na jaře roku 2015.                                          Foto: Michal kubíček

Už šestý ročník univerzity třetího 
věku otevírá město Hlučín ve spo-
lupráci s Vysokou školou podnikání 
a práva. Určený je pro zájemce star-
ší 55 let. 

První semestr odstartuje na hlu-
čínském gymnáziu  v lednu a bu-
de zaměřen na politiku, kulturu, ná-
boženství a specifika Hlučínska. 
Druhý bude pojednávat o zdravém 
a spokojeném životě, ve třetím se 
budou přednášející věnovat evrop-
ským královským rodům a čtvrtý 
má v podtitulu umění kolem 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. Případ-
né bližší informace poskytne na te-
lefonním čísle 595 020 295.    (iga) 

Startuje univerzita
třetího věku








