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hlučínskénoviny

Na Štěrkovně Open Music bude 
zpívat Dan Bárta. Mimořádně 
vystoupí s Kapelou Alice. 
 

               Čtěte na straně 8

V čerstvě dokončeném útulku 
čekají na nové majitele tři pejsci. 
Jejich fotografie najdete i na webu 
města.         

Čtěte na straně 6

Nová zastávka U pneuservisu 
už funguje. Nástupiště je nyní 
bezbariérové.
 

      Čtěte na straně 3

Dalších 130 tisíc korun dostane hlučínská 
římskokatolická farnost na rekonstrukci kaple 
v Darkovičkách. Rozhodli o tom  zastupitelé na 
svém posledním jednání roku 2017, které se ko-
nalo ve čtvrtek 14. prosince. 

Žádost o dotaci zastupitelé projednávali už 
v listopadu, kdy ale nepřijali žádné usnesení. 
V době, kdy se o ní hlasovalo, už v sále nebyli 
přítomni někteří koaliční zastupitelé a část opo-
zice návrh nepodpořila. 

„Bylo pro nás překvapením, že opoziční zastu-
pitelé z Darkoviček návrh nepodpořili,” uvedl 
starosta Pavel Paschek. Na prosincovém jedná-
ní už návrh prošel bez připomínek. Na opravu 

kaple, která přišla celkem na 1,5 milionu korun, 
město už zjara přispělo 400 tisíci korunami. Na 
zbytek částky si farnost vzala půjčku ve výši 600 
tisíc korun. Splácet ji bude tři roky. 

„Církev nám vyšla vstříc při směně pozemků, 
které jsme potřebovali pro další rozvoj technic-
kých služeb. Ovšem následně vznikla církvi z té-
to směny daňová povinnost ve výši 130 tisíc ko-
run, takže jí poté chyběly prostředky na uhrazení 
opravy kaple. Proto jsme, jako radní města, za-
stupitelům navrhovali vyjít vstříc nové žádosti 
hlučínské farnosti,” vysvětlil starosta Paschek. 

Kaple Panny Marie Nanebevzetí v Darkovič-
kách, od jejíhož vysvěcení v příštím roce uply-

ne 50 let, se rekonstruovala v prvním pololetí. 
Opravovala se střecha, na níž se měnila kryti-
na a oplechování, dále izolace stropu lodi, pres-
bytáře i zákristie. Měnila se okna v lodi kaple, 
uvnitř se malovalo. Na doporučení projektanta se 
pro odvětrání a odstranění kondenzující vlhkosti 
v kapli instaloval unikátní větrací systém. 

Nejvíce je asi vidět opravená fasáda s novým 
nátěrem. V příštím roce se bude za výrazné pod-
pory města kaple rozšiřovat o přístavbu, v níž 
bude v budoucnu umístěn zrestaurovaný histo-
rický dřevěný pohřební kočár. V rozpočtu je na 
vybudování přístavby kaple vyčleněno 800 tisíc 
korun.                                                             (iga) 

Město opět pomůže hlučínské farnosti s opravou kaple

Adventní setkávání na hlučínském 
náměstí nejen u vánočního stromu, 
ale také u obřího adventního věnce, 
jsou rok od roku sousedštější. Roz-
svěcování adventních svící, kterého 
se letos ujali duchovní města a na-
konec hlavní iniciátor stavby věn-
ce, hlučínský patriot Josef Hlubek, 
lidé využili k vzájemným přáním 
všeho dobrého. Zastavili se ve zvo-

ničce, aby si vyzvonili splnění své-
ho přání. Přinesli vlastní rybičku, 
kterou dozdobili věnec. A také ob-
divovali další novinku vánoční vý-
zdoby. Nad hlučínským betlémem 
postaveným uprostřed věnce se to-
tiž rozsvítila vánoční hvězda. Vyro-
bili ji dva Hlučíňáci, Lukáš Krček, 
zaměstnanec Národního divadla 
moravskoslezského, a Pavel Ro-

man, který pracuje v ArcelorMittal 
Ostrava jako svářeč. „Pavel  vyrobil 
maketu věnce pomocí špejlí a sva-
řených drátů. Já jsem pak z mléč-
ného polykarbonátu vyřezal trojú-
helníky na hvězdičku, osadil jsem 
zdroj světla, celé jsem to zalepil 
a hvězdu jsem trochu dobarvil zla-
tou barvou,“ prozradil Lukáš Kr-
ček. Hvězdička měří asi 65 centi-

metrů a z hlučínského náměstí po 
celý advent svým světlem zvěsto-
vala, že Hlučínští umí prožívat svát-
ky vánoční se vším, co k nim patří.  
I o poslední adventní neděli, která 
letos připadla na Štědrý den, ještě 
přispěchali mnozí Hlučíňáci, aby si 
odnesli do svých domovů betlém-
ské světlo, jímž se zažehla čtvrtá 
adventní svíce.                              (iga)

Betlémská hvězda dohlížela na advent

První adventní neděli bylo při rozsvěcování téměř patnáctimetrové jedle hlučínské náměstí zcela zaplněno. Atmosféra byla dojemná.                 Foto: Kamil Vitásek
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hlučínskénoviny [2]

Nastává rok investiční i volební
Milí spoluobčané, 

držíte v rukou prv-
ní číslo Hlučínských 
novin roku 2018. 
Dovolte, abych se 
krátce vrátil k tomu 

minulému. I v něm se toho v našem 
krásném městě mnoho událo a vyko-
nalo. Věřím, že to, jaký máme zájem 
o rozkvět města, je vidět téměř na ka-
ždém kroku. Opravené chodníky, ko-
munikace, výstavba nových či rekon-
strukce stávajících objektů a ploch je 
jedním z výrazných důkazů, že roz-
voj města se ubírá správným smě-
rem. Jsem přesvědčen, že v době 
ekonomického růstu bychom finan-
ce města neměli „projíst“, ale uváž-
livě je investovat do jeho infrastruk-
tury tak, abychom byli připraveni na 
roky chudší.

A takto budeme pokračovat i letos. 
Velmi se těším, až se začne s rekon-
strukcí náměstí na sídlišti OKD. Cítím 
to jako velký dluh vůči zde bydlícím 
občanům poté, co jsme ze známých 
důvodů tuto akci v roce 2017 nemoh-
li realizovat. Stejně tak se nemohu do-
čkat, až se společně projdeme novou 
uličkou, která spojí ulici Hrnčířskou 
s ulicí Školní. A kdo chodí k domu dě-
tí a mládeže, jistě se již tak jako já ne-
může dočkat nového povrchu a par-
koviště.

Letošní rok je ale také rokem voleb-
ním. Již v lednu budeme přímou vol-
bou rozhodovat o novém prezidento-
vi naší země a na podzim, ve volbách 
komunálních o novém složení našeho 
zastupitelstva. Doufám, že obě volby 
uspokojí většinu našich občanů.

Skoro každý z nás si na začátek roku 
dává nějaká předsevzetí. I já ho mám, 
ale jako starosta si navíc dávám ta-
ké dva velké úkoly: prvním je dotaže-
ní projektu sanace našeho jezera do 
stavu jeho realizace a druhým je vy-
tvoření komise v rámci Sdružení obcí 
Hlučínska, která bude intenzivně jed-
nat s vedením kraje a s ministerstvem 
dopravy o zařazení přeložky silnice 
I/56 mezi priority vlády. Občané ne-
jen našeho města, ale i ostatních obcí 
a měst na této silnici, si obchvat ne-
jen zaslouží, ale je pro ně nezbytný!!!

Milí Hlučíňáci, ještě jednou vám 
všem děkuji, že žijete rádi v našem 
městě, že mnozí nezištně k jeho roz-
voji či kultuře přispíváte. A budu vel-
mi rád, když budete přicházet se svý-
mi připomínkami a náměty, jak ještě 
více a lépe rozvíjet život našeho krás-
ného Hlučína.

Neboť si myslím totéž, co tvr-
dí britský herec, hudebník a režisér  
Hugh Laurie: „Jít jednou za čtyři ro-
ky k volbám není totéž co demokra-
cie!“

město

PRODáNA Je zHRUBA 
POLOViNA PARKOVAcícH 
KAReT PRO zóNU S. 

V prosinci otevřela městská spo-
lečnost TS Hlučín nové parkoviš-
tě v Seifertově ulici na Rovninách. 
Bariéry bránící vjezdu se odstraňo-
valy ve čtvrtek 21. prosince. V té 
chvíli už byla prodána zhruba po-
lovina karet pro zónu S opravňují-
cí k parkování na novém parkovišti. 

Karty spolu s čipy k závoře se vy-
dávaly od 12. prosince. Roční par-
kování přijde zájemce na 2400 ko-
run pro jedno auto.  Cena odpovídá 
tomu, že majitelé parkovacích ka-
ret budou mít garantováno volné 
parkovací místo. Parkoviště je to-
tiž opatřeno závorou, která se bu-
de otevírat speciálním čipem. Ty se 
vydávají  oproti vratné záloze. Par-
kovacích karet a čipů bude vydáno 
jen tolik, kolik je parkovacích míst. 
Dodržování pravidel pro parkování 
budou kontrolovat městští strážníci.  

O stavbě parkoviště rozhodla Ra-
da města Hlučína už v loňském ro-
ce. Důvodem byla velmi neutěše-
ná situace s parkováním na sídlišti 
Rovniny, kterou město muselo ne-
prodleně řešit. Nebylo proto možné 
čekat na dokončení generelu parko-
vání pro celý Hlučín, jehož zpraco-
vání vedení města už zadalo. Ho-
tov by měl být v příštím roce. Nové 
parkoviště by ale podle odborníků 
nemělo být s budoucím systémo-
vým řešením v rozporu. Investo-
rem stavby, která odstartovala letos 

Parkoviště v Seifertově ulici
se otevíralo před Vánocemi

v červenci a přišla na více jak 9 mi-
lionů korun, je městská společnost 
TS Hlučín. Vybudováním parkovi-
ště ji pověřila Rada města Hlučína, 
která je zároveň valnou hromadou 
společnosti. 

Parkoviště s více jak stovkou no-
vých parkovacích míst vzniklo 
v místech, kde historicky stávala 
kotelna pro sídliště Rovniny. Vy-
budovala ho firma „S.CZ – Janko-
stav, parkoviště Hlučín”. Ta vznik-
la dohodou dvou firem, které kvůli 

stavbě spojily své technické a per-
sonální kapacity. Nové veřej-
né osvětlení instalovaly hlučínské 
technické služby. Parkovací místa 
jsou vydlážděna zámkovou dlažbou 
se spárami, které umožní vsakování 
srážkové vody. Do podloží parkovi-
ště je instalován drenážní systém, 
aby část povrchové vody odtékala 
do velkokapacitní retenční jímky, 
ze které bude do kanalizace odvá-
děn až případný odtok. I ten se ale 
bude regulovat.                         (iga) 

Pomoci se zkvalitněním sociál-
ních služeb na Hlučínsku má také 
anketa, která se bude mezi obča-
ny dělat v prvních týdnech letošní-
ho roku. Občany Hlučína proto bu-
dou oslovovat proškolení tazatelé 
s dotazníkem. Odpovědi by se měly 
promítnout do budoucí podoby no-
vého komunitního plánu. 

„Město Hlučín spolu se všemi ob-
cemi, které patří do jeho působnosti, 
aktuálně vytváří nový střednědobý 
plán sociálních služeb a souvisejí-
cích aktivit na další čtyři léta. Proto 
potřebujeme znát stanoviska obča-
nů k tématu,“ objasnila Tereza Ši-

mánková z Městského úřadu Hlu-
čín. Tazatelé se budou zajímat, jaké 
sociální služby budou dotazovaní 
pravděpodobně potřebovat, zda se 
účastní oni nebo jejich rodiny volno- 
časových aktivit ve městě, které 
skupiny osob považují za zvláště 
ohrožené.

„Prosím dotázané o trpělivost 
s vyplněním krátkého dotazníku. 
Pomohou tím zmapovat a zkvalit-
nit sociální služby na celém Hlučín-
sku,“ uzavřela Tereza Šimánková. 
Možností, jak se k sociálním služ-
bám vyjádřit, bude více, včetně on-
-line dotazníku na webu města.(iga) 

Dotazník pomůže zkvalitnit 
sociální služby na Hlučínsku

zábrany uzavírající parkoviště demontovali pracovníci technických služeb ve 
čtvrtek 21. prosince. Ve stejný den se v  Seifertově ulici obnovil obousměrný 
provoz, který byl po dobu výstavby jednosměrný.                Foto: ivana Gračková

Místo skládky bažanti
Telefonát pozorné občanky vybur-

coval v sobotu 9. prosince městské 
strážníky i státní policisty v Hlučí-
ně. Oznámení vypadalo vážně, ně-
kdo vjel s přívěsným vozíkem kou-
sek od sídliště OKD na polní cestu, 
kde zřejmě vysypával odpad. Poli-
cisté, kteří přijeli na místo činu prv-
ní, si připadali trochu jako na Sil-
vestra či Apríla. Do polí totiž žádný 
lump nevyhazoval odpadky, to jen 
myslivci vypouštěli bažanty. „Byla 
to vtipná mýlka. Ale jsme rádi, že si 
občané podobných událostí všíma-
jí. Je lepší věc prověřit, než pak mít 
v poli černou skládku,“ řekl vedou-
cí strážník Luděk Olšovský.      (iga) 

OKÉNKO STRáŽNíKAn
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n rozhodla, že zhotovitelem projek-
tové dokumentace pro kompletní 
rekonstrukci druhého podlaží bu-
dovy Dětské rehabilitace Hlučín 
se stavebním rozšířením a bez-
bariérovým přístupem bude ing. 
arch. Pavel Ksenič z Hlučína. 
n doporučila zastupitelům města 

udělit Základní škole a mateřské 
škole Hlučín – Bobrovníky sou-
hlas s podáním žádosti o dotaci 
ze Státního fondu životního pro-
středí na rekonstrukci zahrady 
v přírodním stylu. Zastupitelé ná-
sledně návrh odsouhlasili v rámci 
rozpočtu. 
n vybrala dodavatele stavby par-

koviště u Domu dětí a mládeže 
Hlučín. Stavět ho bude společnost 
Rosis z Opavy za 1 873 914 korun 
bez DPH.
n rozhodla vyhlásit výběrové říze-

ní na dodávku zařízení k měření 
rychlosti vozidel v Celní ulici, 
jmenovala členy komise pro vý-
běrové řízení
n jmenovala do funkce vedoucího 

odboru vnitřních věcí Městské-
ho úřadu Hlučín s účinnosti od  
1. ledna Zbyňka Pluru, který na-
hradil Vladimíru Hellebrandovou 
po jejím odchodu do důchodu.
n rozhodla poskytnout mimořádné 

odměny členům jednotek sboru 
dobrovolných hasičů a zároveň 
stanovila systém jejich  odměňo-
vání za činnost v mimopracovní 
době v roce 2018. 
n uvolnila finance na statické za-

jištění schodišťové zdi u tribuny 
v areálu sportoviště FC Hlučín.  
n vypsala výběrové řízení na pro-

nájem bytu 1 + 1 v Zahradní 16 
v Hlučíně obálkovou metodou 
s termínem pro podání nabídek 
do 24. ledna 2018. Více na webu 
města. 

RADA MĚSTA
V PROSiNci
n

město

Další vítání občánků v Hlučíně se 
bude konat opět v únoru. Určeno je 
pro děti s trvalým pobytem v Hlučí-
ně, Darkovičkách a Bobrovníkách, 
narozené v termínu od dubna roku 
2017.

 „Podle zákona nemůžeme zjišťo-
vat adresy mladých rodin a přitom 
bychom rádi přivítali nové občán-
ky města a pogratulovali šťastným 
rodičům. Proto rodiče moc prosím, 
pokud mají zájem účastnit se toho-
to slavnostního aktu, aby se u nás 
nahlásili. Věříme, že to pro ně bu-

de stejně příjemné setkání, jako to 
bývá pokaždé pro mě. Je to spolu 
se svatbami jedna z nejradostněj-
ších povinností, které jako starosta 
mám,“ řekl starosta Hlučína Pavel 
Paschek. Zájemci se mohou hlá-
sit do 19. ledna u Terezy Šimánko-
vé na telefonním čísle 595 020 317, 
popřípadě mailem na simankova@
hlucin.cz nebo osobně na hlučínské 
radnici v budově B, dveře B101. 
Příslušný formulář k nahlášení je ke 
stažení na webu města v sekci Úřad 
a samospráva.                            (iga)

Vítání občánků bude v únoru

Zemětřesní zasáhlo Hlučínsko 
v neděli 10. prosince kolem 4 hodi-
ny ráno. Dosáhlo síly až 3,5 stup-
ně, škody ani zranění nezpůsobilo. 
Ohnisko bylo v hloubce asi dvanáct 
kilometrů poblíž Hlučína. 

Podle odborníků jde v naší oblasti 
o vzácný jev. Hasiči sice vyřizova-
li na tísňové lince desítky telefoná-
tů, ale žádný zásah k likvidaci škod 
nebyl zapotřebí. 

Otřes zaznamenali lidé v Hlučí-
ně, Kravařích nebo Markvartovi-
cích. Zemětřesení probudilo stov-

ky lidí. Někteří zaznamenali, že se 
s nimi houpala postel, jinde praska-
ly krovy, cinkaly skleničky, houpa-
ly se lustry. 

Zajímavé je, že zemětřesení pro-
vázely i zvukové projevy, konkrét-
ně dunění, jako když jede kolem 
domu těžký náklaďák nebo vlak. 
Někteří svědci zvuk připodobňova-
li k velké mase sněhu, která se se-
souvá ze střechy. Podle dostupných 
pramenů se na Hlučínsku odehrá-
lo obdobné zemětřesní v roce 1935 
o síle čtyř stupňů.                        (iga) 

Zemětřesení probudilo lidi 

Poslední zastávka hromadné 
městské dopravy v Ostravské ulici 
U pneuservisu je čerstvě po rekon-
strukci. Funkční je od 18. prosince.

Původní zastávku, která už byla 
zničená, nevzhledná a v nevyhovu-
jícím technickém stavu, stavebníci 
zbourali a poté postavili novou. Je 

ve stejném designu jako další za-
stávky na hlavním tahu Hlučínem. 

„Zastávka je na betonovém zá-
kladě vyzděna do tvaru písmene  
L z cihelného pohledového režného 
zdiva, které je opatřeno nástřikem 
odolávajícím grafiti. Střechu tvo-
ří konstrukce z ocelových profilů 

a skla. Lavička je z odolných dřevě-
ných fošen uložených na ocelových 
konzolách,“ informoval investič-
ní technik Městského úřadu Hlu-
čín Martin Beutel. Kolem zastávky 
je opravený chodník, jsou vyměně-
né obrubníky, nástupiště je uprave-
no na bezbariérové.                   (iga) 

Zastávka na Ostravské v novém 

Na mnoha místech v Hlučíně, na-
příklad v Domově pod Vinnou ho-
rou nebo v Charitě Hlučín, kde se 
třeba zapojili do letošní potravino-
vé sbírky, pomáhají dobrovolníci. 
Jsou mezi nimi i pracovníci Měst-
ského úřadu Hlučín. Osmnáct úřed-
níků hlučínské radnice se na kon-
ci loňského roku zúčastnilo školení 
s názvem Dobrovolnictví ve veřej-
né správě.  

„Je tak velice pravděpodobné, že 
v letošním roce budete úředníky ví-

dat nejen jak pracují na radnici, ale 
i jak pomáhají ve svém volném ča-
se a bez nároku na finanční ohod-
nocení na různých místech města. 
Budou chodit číst seniorům do Do-
mova pod Vinnou horou a povídat 
si s nimi, budou se podílet na or-
ganizaci různých akcí pořádaných 
Fontánou či Dětskou rehabilitací 
Hlučín, pomohou i pejskům v hlu-
čínském útulku,“ prozradila Tereza 
Šimánková z odboru rozvoje Měst-
ského úřadu Hlučín.                  (iga) 

Úředníci hlučínské radnice se 
zapojí do dobrovolnictví

Hlučín se opakovaně skloňoval 
v souvislosti s vážnou havárií lávky 
mezi Císařským ostrovem a Trojou 
v Praze. Ta se 2. prosince zřítila do 
Vltavy.  Lidé napadali do vody, na-
štěstí se nikdo vážně nezranil. Láv-
ku vytahovala z vody těžká techni-
ka včetně dvou tanků. Jeden z nich 
dorazil z Hlučína, kde sídlí Zá-
chranný útvar Hasičského záchran-
ného sboru. Na místě zasahovali 
i hlučínští potápěči.                      (iga)

Tank pomohl 
u havárie lávky

Už čtvrtá zastávka v designu z režného zdiva přibyla letos v Hlučíně, další jsou na Ostravské U Kuchaře a na Rovninách  
u křižovatky ulic Jaroslava Seiferta a Písečná.                            Foto: ivana Gračková

OKÉNKO STRáŽNíKA
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Struktura výdajů rozpočtu města Hlučína v roce 2018

1. Odbor městského majetku 1.350.000 Kč 0,4%

(běžné výdaje na akci „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku 
u Hlučína“)

2. Odbor výstavy 620.000 Kč 0,2%

3. Opravy kulturních památek 300.000 Kč 0,1%

4. Městská policie 11.960.480 Kč 3,5%

5. Vnitřní správa  73.976.599 Kč  21,6%

(výkon samosprávy a státní správy pro správní obvod cca 40 tis. obyvatel)

6. Požární ochrana - dobrovolná část 3.936.000 Kč 1,2%

7. Sociální výdaje z rozpočtu města  297.000 Kč 0,1%

(mimo příspěvků a dotací organizacím, poskytujícím sociální služby)

8. Údržba města 40.331.870 Kč 11,8%

9. Komunální odpady 13.020.000 Kč 3,8%

(za poplatek za likvidaci komunálního odpadu od občanů města se v příjmech rozpoč-
tu počítá s částkou      7,7 mil. Kč) 

10. Bytový a nebytový fond 14.024.625 Kč 4,1%

11. Dobrovolné svazky obcí 490.000 Kč 0,1%

12. Dotace a  dary poskytované z  rozpočtu 
města

6.050.000 Kč 1,8%

(finanční prostředky budou na základě žádostí rozděleny sportovním, kulturním, cha-
ritativním a ostatním organizacím – lhůta pro podání žádostí je od 15. 1. do 15. 2. 2018)

13. Úroky z přijatých úvěrů   350.000 Kč 0,1%

14. Příspěvkové organizace 27.699.000 Kč 8,1%

(Muzeum Hlučínska, Sport a kultura Hlučín, Dům dětí a mládeže Hlučín, Dětská reha-
bilitace, Domov pod Vinnou horou)

15. Granty poskytované z rozpočtu města 400.000 Kč 0,1%

(uvedené finanční prostředky budou rozděleny po předložení projektů na poskytnutí 
grantů – lhůta pro podání žádostí je od 15. 1. do 15. 2. 2018)

16. Univerzita třetího věku   42.500 Kč 0,0%

(Pozn.: vypočtené procento je 0,01%)

17. Komunitní plánování a  MA 21 ve městě 
Hlučíně

378.000 Kč 0,1%

18. Doprava 6.413.000 Kč   1,9%

(úhrada prokazatelné ztráty provozovatelům hromadné dopravy – Dopravní podnik 
Ostrava a.s., ARRiVA MORAVA a.s.)

19. Školství 18.712.000 Kč 5,5%

(Mateřská škola Hlučín, Severní, Mateřská škola Hlučín, cihelní, základní škola Hlučín-
-Rovniny, základní škola dr. M. Tyrše, Hlučín, základní škola Hlučín, Hornická, základní 
škola a mateřská škola Hlučín-Darkovičky, základní škola a mateřská škola Hlučín-Bob-
rovníky a ostatní)

20. investice 119.153.912 Kč 34,8%

21. Ostatní 2.492.000 Kč 0,7%

ceLKeM 341.996.986 Kč 100,0%

 Rozpočet města Hlučína na rok 
2018 schválili zastupitelé na svém 
posledním jednání loňského roku 
ve čtvrtek 14. prosince. 

Rozpočet bude opět vyrovnaný 
a zapojí se do něj část zůstatku fi-
nančních prostředků z roku 2017 ve 
výši 67 milionů korun a dále částka 

ve výši 20,4 milionu korun, což je 
dočerpání předpokládaného zůstat-
ku schváleného úvěru na investice 
z roku 2017. Úvěr celkem činil 40 
milionů korun a byl určen na stav-
bu dvou tělocvičen v městských 
částech Darkovičky a Bobrovníky, 
které se budou letos dokončovat. 

Celkové zdroje jsou ve výši 347 
024 986 korun, z toho příjmy jsou 
celkem ve výši 259 609 686 ko-
run, financování je ve výši 82 387 
300 korun a výdaje celkem po kon-
solidaci jsou ve výši 341 996 986 
korun. Financování, tedy část-
ka vzniklá jako rozdíl mezi příjmy 

a výdaji rozpočtu, představuje fi-
nanční prostředky, kterými se vy-
rovnává rozpočet. 

V příjmech mohou být aktuálně 
zařazeny pouze dotace, které jsou 
již schváleny, předpoklad čerpání 
dotací je ale vyšší. 

(red)

ROZPOČET MĚSTA HLUČÍNA NA ROK 2018

Podrobnější rozpis bodu „8. Údržba města“:

Správa v lesním hospodářství 45.000 Kč 0,1%

Údržba komunikací – zimní údržba 2.000.000 Kč 5,0%

Čištění města 3.747.000 Kč 9,3%

Havárie ve vodním hospodářství 25.000 Kč 0,1%

Deratizace  85.000 Kč 0,2%

Údržba hřbitovů 1.067.000 Kč 2,7%

Likvidace černých skládek  60.000 Kč 0,1%

záchytná stanice pro psy 412.000 Kč 1,0%

Péče o veřejnou zeleň     8.994.870 Kč 22,3%

Opravy čekáren, mobiliář 220.000 Kč 0,5%

Opravy a údržba dětských hřišť a sportovišť 1.221.000 Kč 3,0%

Veřejné osvětlení - elektrická energie+opravy 4.300.000 Kč 10,7%

Opravy a údržba komunikací a chodníků včetně dopravních značek 

z toho: 17.055.000 Kč 42,3%

Městský informační systém 155.000 Kč

Údržba komunikací - povrchy, vpustě, obruby 3.400.000 Kč

Údržba komunikací - dopravní značení 300.000 Kč

Oprava části chodníku na ul. Seiferta před řad. domy 2.000.000 Kč

Sanace hradební zdi ul. Promenádní 150.000 Kč

Oprava chodníku a povrchu ul. Květná a ul. Krátká 1.300.000 Kč

Oprava povrchu ul. Horní včetně chodníků 2.200.000 Kč

Oprava povrchu ul. Na Valech a ul. Úzká 1.000.000 Kč

Oprava povrchu ul. Růžová 450.000 Kč

Oprava povrchu ul. Školní 1.000.000 Kč

Oprava chodníku ul. Písečná (od kaple po točnu 34) 1.000.000 Kč

Oprava chodníku ul. Písečná (od točny 34 po Jasénky) 1.000.000 Kč

Oprava chodníku na autobus. zast. Rovniny (točna 34) 600.000 Kč

Oprava chodníku u zŠ Rovniny (Dukelská) 2.000.000 Kč

Oprava chodníku ul. Jarní 500.000 Kč

Provoz výpravní budovy na autobusovém nádraží   1.000.000 Kč 2,5%

informační systém na autobusovém nádraží 100.000 Kč 0,2%

ceLKeM 40.331.870 Kč 100,0%

PŘÍJMY VÝDAJE

Vlastní příjmy 228.077.486 Kč Běžné výdaje 222.843.074 Kč

Dotace 31.532.200 Kč

Kapitálové 
výdaje

119.153.912 Kč
Financování  
(prostředky z roku 
2017 čerpání úvěru 
splátky jistin úvěru 
a půjček)

67.015.300 Kč
20.400.000 Kč
-5.028.000 Kč

celkem zdroje 341.996.986 Kč celkem výdaje 341.996.986 Kč

Podíl jednotlivých druhů příjmů a financování na celkových příjmech roz-
počtu města Hlučína na rok 2018

Příjmy celkem včetně financování:                                                   341.996.986 Kč

z toho

1. daňové příjmy 198.740.100 Kč 58,1 %

2. nedaňové příjmy 27.837.386 Kč   8,2 %

3. kapitálové příjmy 1.500.000 Kč 0,4 %

4. přijaté dotace 31.532.200 Kč   9,2 %

7. financování 82.387.300 Kč 24,1 %
 

Podíl běžných a kapitálových výdajů na celkových výdajích rozpočtu města 
Hlučína na rok 2018

Výdaje celkem:                                                                                        341.996.986 Kč 

z toho

5. běžné výdaje 222.843.074 Kč 65,2 %

6. kapitálové výdaje 119.153.912 Kč 34,8 %
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Žádosti o dotace 
a granty se musí 
podat do 15. února 

Žádosti o dotace na svou činnost 
a granty na pořádání akcí z rozpoč-
tu města mohou podávat zájemci 
v době od 15. ledna do 15. února. 
Je na ně vyčleněno celkem 6,4 mili-
ony korun, z toho 6 milionů na do-
tace a 400 tisíc na granty. Program 
pro hodnocení a poskytování dota-
cí a grantů z rozpočtu města Hlučí-
na na rok 2018 schválili zastupitelé 
na svém zasedání dne 14. prosince. 

O dotaci mohou požádat fyzic-
ké nebo právnické osoby, působí-
cí v oblasti mládeže, tělovýchovy 
a sportu, sociálních služeb, podpo-
ry rodin, požární ochrany, kultury, 
vzdělávání a vědy, zdravotnictví, 
protidrogových aktivit, preven-
ce kriminality a ochrany životního 
prostředí. 

O grant mohou požádat občanská 
sdružení, humanitární organizace, 
jiné právnické a fyzické osoby pů-
sobící na území Hlučína (případně 
realizující projekt na území města 
Hlučína). Granty se budou poskyto-
vat na realizaci projektů, které vý-
znamně reprezentují město Hlučín 
nebo zahrnují aktivity, na kterých 
má město zájem. 

Vyplněné formuláře žádosti o do-
taci nebo žádosti o grant musí být 
podány na podatelně Městské-
ho úřadu Hlučín ve lhůtě od 15. 1. 
2018 do 15. 2. 2018. 

Požadované tiskopisy žádosti jsou 
od 2. 1. 2018 k dispozici na odbo-
ru financí a na odboru rozvoje MÚ 
Hlučín nebo ke stažení na interne-
tových stránkách měst. Program 
pro hodnocení a poskytování dotací 
a grantů z rozpočtu města Hlučína 
pro rok 2018 je k nahlédnutí na od-
boru financí nebo na odboru rozvo-
je Městského úřadu Hlučín nebo ke 
stažení na internetových stránkách 
www.hlucin.cz.

Veškeré potřebné informace k do-
tacím podá odbor financí, budova 
B, 1. poschodí, č. dv. B154 nebo 
B152 (Andrea Hájková, mail haj-
kova@hlucin.cz, tel. 595 020 244, 
Krista Šoferová, mail: soferova@
hlucin.cz, tel. 595 020 204). Veš-
keré potřebné informace ke gran-
tům podá odbor rozvoje, budova 
B, 2. poschodí, č. dv. B253 (Dari-
na Krejzlová, mail krejzlova@hlu-
cin.cz, tel. 595 020 295).          (red)

Podrobnější rozpis bodu „20. Investice“:

Výkupy pozemků 500.000 Kč 0,4%

Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína-kapi-
tálové výdaje

5.000.000 Kč 4,2%

Územní plán 150.000 Kč 0,1%

Požární ochrana – Dopravní auto pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Dar-
kovičky

1.000.000 Kč 0,8%

Čekárna na OKD 150.000 Kč 0,1%

Veřejné osvětlení - Dokumentace pro výměnu veřejného osvětlení v Hlučíně 500.000 Kč 0,4%

investice do městské části Bobrovníky 1.000.000 Kč 0,8%

investice do části Hlučín - Rovniny 1.000.000 Kč 0,8%

investice do městské části Darkovičky 1.000.000 Kč 0,8%

investice do části Hlučín - OKD 1.000.000 Kč 0,8%

(u výše uvedených čtyř položek bude záležet na vyjádření Osadního výboru 
Bobrovníky, Hlučín - Rovniny, Darkovičky a Hlučín - OKD, které investice 
nebo opravy doporučí v roce 2018 k realizaci)

Projektové dokumentace 900.000 Kč 0,7%

Nespecifikovaná rezerva na investice 96.602 Kč 0,1%

Stavební úpravy ul. Rovniny (od brůdku po Bernáta) (PŘeVOD z ROKU 2017) 10.000.000 Kč 8,4%

Regenerace panelového sídliště OKD - Náměstí 12.300.000 Kč 10,3%

Novostavba tělocvičny Hlučín-Bobrovníky (z toho 10,- mil. Kč PŘeVOD z ROKU 
2017)

19.000.000 Kč 16,0%

Prostor před kulturním domem v Hlučíně včetně navazujících parkových ploch 
(PŘeVOD z ROKU 2017)

10.000.000 Kč 8,4%

Novostavba tělocvičny Hlučín-Darkovičky (PŘeVOD z ROKU 2017) 10.000.000 Kč 8,4%

Komplexní řešení zeleně - lokalita mezi bytovými domy blízko zŠ Dr. M. Tyrše 7.300.000 Kč 6,1%

Boxy na popelnice 150.000 Kč 0,1%

Parkoviště u Domu dětí a mládeže v Hlučíně (PŘeVOD z ROKU 2017) 3.500.000 Kč 3,0%

Propojení ul. Hrnčířské a ul. Školní (z toho 4,- mil. Kč PŘeVOD z ROKU 2017) 6.500.000 Kč 5,5%

Hasičská stanice Hlučín 209.000 Kč 0,2%

cyklostezka Hlučín – Kozmice – Projektová dokumentace 250.000 Kč 0,2%

chodník ul. Dukelská (od KD po obchod Hruška) 500.000 Kč 0,4%

Optický kabel MěÚ - KD Hlučín 300.000 Kč 0,3%

Římskokatolická farnost Hlučín - investiční dotace na přístavbu filiálního koste-
la v Darkovičkách

800.000 Kč 0,7%

Sportovní klub Fc Hlučín, z. s. - investiční dotace na výměnu osvětlení fotbalo-
vého hřiště s umělým trávníkem v Hlučíně

300.000 Kč 0,3%

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje - investiční dotace na rekon-
strukci sociálních zařízení hasičské stanice Hlučín

300.000 Kč 0,3%

Mateřská škola Hlučín, Severní - Rekonstrukce elektroinstalace ve 2. NP 920.000 Kč 0,8%

základní škola Hlučín-Rovniny - Nákup konvektomatu, myčky na černé nádobí, 
průchozí myčky a výrobníku čaje

1.000.000 Kč 0,8%

základní škola dr. M. Tyrše, Hlučín - Učebna jazyků spojená s bezbariérovostí 
(PŘeVOD z ROKU 2017)

2.900.000 Kč 2,4%

základní škola Hlučín-Hornická - Rekonstrukce podlahy v tělocvičně 2.400.000 Kč 2,0%

základní škola Hlučín-Darkovičky - Jazykové centrum na základní škole Hlučín-
-Darkovičky

3.800.000 Kč 3,2%

základní škola Hlučín-Bobrovníky - zřízení specializovaných odborných uče-
ben, stavební úpravy a vybudování Wc pro imobilní děti

3.000.000 Kč 2,5%

základní škola Hlučín-Bobrovníky - Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu 500.000 Kč 0,4%

Muzeum Hlučínska - Nákup služebního automobilu, projektová dokumentace 
na rekonstrukci garáže

757.000 Kč 0,7%

Sport a kultura Hlučín - Rekonstrukce střechy sportovní haly 2.000.000 Kč 1,7%

Dětská rehabilitace - Vybavení Snoezelen místnosti 700.000 Kč 0,6%

Výpočetní technika MěÚ - Kapitálové výdaje 200.000 Kč 0,2%

Nové informační systémy a bezpečnost Tc Hlučín (Tc 3 Výzva 28) (z toho 5,8 
mil. Kč PŘeVOD z ROKU 2017)

7.271.310 Kč 6,1%

ceLKeM 119.153.912 Kč 100,0%

ROZPOČET MĚSTA HLUČÍNA NA ROK 2018
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MĚSTSKý STRáŽNíK NAPADL 
STAROSTU. zASáHL 
POLiceJNí PeS. 

Nový útulek pro pejsky otevřel 
Hlučín slavnostně na konci listopa-
du. A už v prosinci v něm k dvou-
letému kříženci německého ovčáka 
Benovi, který je velmi společenský, 
přibyli další dva psí kluci. Našli se 
v Darkovičkách a jsou to kámoši, 
oba zhruba dvouletí. Zatímco větší 
kříženec borderky je trochu bázli-
vý, partě šéfuje jeho menší kolega. 
Oba pejsci jsou kamarádští, pravdě-
podobně bydleli na zahradě. A oba 
by se rádi vrátili domů. Jejich fo-
tografie zájemci najdou na webu 
města. Domluvit si návštěvu útulku 
je možné na telefonních číslech 723 
248 898 nebo 725 897 574.

Naštěstí na slavnostní otevírání 
útulku přinesly děti ze základních 
škol Hlučín - Bobrovníky a dr. M. 
Tyrše neuvěřitelné množství psích 
dobrot, takže vánoce budou mít 
pejsci bohaté! O program při ote-
vření se postarali psovodi Policie 
ČR, Městské policie Hlučín, or-
ganizace pro výcvik záchranných 
psů Sirius Hlučín, výcvikové cen-
trum ZKO Ostrava - Svinov, Psí 
škola Koira z Koblova, canistera-

peutické Výcvikové centrum Al-
fa i výtvarný Ateliér Viridian Hlu-
čín, který zapůjčil obrázky pejsků 
z útulků. Odvahu prokázal měst-
ský strážník Lumír Prejda, který se 
ujal role figuranta a policejní psi na 
něm předváděli zadržení pachatele. 
I přes ochranný neopren a speciál-
ní tlustý rukáv byly pak na jeho ru-
ce patrné otisky zubů. Trochu vydě-

sil starostu Hlučína Pavla Paschka, 
kterého vzal v roli drsného útoční-
ka do kravaty. Starostu vysvobodil 
až jeden z policejních psů. 

„No byl to opravdu silný zážitek, 
popravdě trochu jsem se vylekal,“ 
přiznal starosta Paschek, který má 
do budoucna s útulkem další plány. 
Hned vedle útulku je prostor zarost-
lý plevelem. Už jsme ověřili, že pa-

tří státu. Rád bych co nejdříve oslo-
vil Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, zda by nám 
pozemek nepronajal nebo nepřeve-
dl. Bylo by tam totiž možné útulek 
rozšířit a zvětšit tak oplocený vý-
běh pro psy,“ informoval starosta.  

Útulek se nachází v areálu sběrné-
ho dvora TS Hlučín v Markvarto-
vické ulici v Hlučíně.               (iga)

Pásku k novému útulku slavnostně přestřihly děti ze základní školy Bobrovníky. Asistovali jim při tom starosta Hlučína 
Pavel Paschek, místostarostka Blanka Kotrlová, ředitel TS Hlučín Roman Šťastný a technický pracovník TS Hlučín Martin 
Svoboda.              Foto: ivana Gračková

V čerstvě otevřeném útulku už tři pejsci
čekají na nové páníčky a domov

Několik větrných dnů v první po-
lovině prosince způsobilo na někte-
rých místech v Hlučíně výpadky 
veřejného osvětlení. 

Celý systém veřejného osvětle-
ní ve městě je napájen ze sousta-
vy ČEZ v několika přípojných mís-
tech. Výpadky veřejného osvětlení 
se objevovaly v lokalitách, kde se 
ve větru dotýkaly prověšené drá-
ty nízkého napětí ČEZ s vodiči ve-
řejného osvětlení. To způsobovalo 
opakované zkraty. 

Ušetřeno poruch, které trápily 
město od 10. prosince, zůstalo Mí-
rové náměstí, protože v jeho okolí 
je vedení veřejného osvětlení ulo-
ženo v zemi. Zaměstnanci TS Hlu-
čín osvětlení průběžně opravovali, 
ale v extrémních větrných podmín-
kách nemohli práce provádět. Na-
víc dokud foukalo, poruchy se ne-
ustále opakovaly. 

Drobné výpadky sítě veřejného 
osvětlení, které vznikají průběž-
ně během roku z důvodu nefunkč-

ních světelných zdrojů nebo spále-
ných pojistek, opravují pracovníci 
TS Hlučín neprodleně po jejich na-
hlášení, hned na začátku pracovní 
doby. Větší výpadky řeší vždy bě-
hem celého dne pracovník zajišťu-
jící pohotovostní službu.

Hodně dramatickou situaci způ-
sobil vítr ve čtvrtek 14. prosince, 
kdy na frekventovanou silnici v Os-
travské ulici spadl sloup veřejného 
osvětlení. Dopadl do jízdního pru-
hu ve směru od Ostravy do Hlučí-
na, kterým naštěstí v tu chvíli nikdo 
neprojížděl. 

Událost se obešla bez zranění, dal-
ší přijíždějící řidiči překážku zare-
gistrovali a včas zastavili. Pracov-
níci TS Hlučín ve velmi krátké době 
silnici uklidili.

 Sloup se bude nahrazovat v nej-
bližší době, zároveň se již dělá dia-
gnostika všech ostatních sloupů ve-
řejného osvětlení v Ostravské ulici, 
loni už se takto kontrolovaly sloupy 
na sídlišti OKD.                                 (iga) 

Nečekaný vítr zhasínal ulice

Technické služby hlásí, že první 
prosincový sníh je nezaskočil, při-
praveny jsou dobře. Zimní údrž-
ba místních komunikací v Hlučíně, 
Bobrovníkách a Darkovičkách se 
stejně jako v předchozích letech ří-
dí operačním plánem, který schváli-
la rada města. Ten určuje mimo jiné 
časový postup údržby jednotlivých 
komunikací podle jejich důležitosti. 

„Dispečerská služba funguje ne-
přetržitě 24 hodin denně včetně 
dnů pracovního klidu,“ uvedl ře-
ditel městské obchodní společnos-
ti TS Hlučín Roman Šťastný. Ve 
skladech má firma 200 tun drcené-
ho kamene a 450 tun strusky, které 
se používají jako posypový materi-
ál. Minulou zimní sezónu ho bylo 
zapotřebí 550 tun, zimní údržba při-
šla na 1,3 miliony korun.  Běžně to 
bývá více, finanční náklady za tužší 
zimy se pohybují kolem 2 milionů 

korun. Hlučín je současně městem, 
které přispívá k zlepšení ekologic-
ké situace, proto se sůl standardně 
nevyužívá k posypu zledovatělých 
silnic, nýbrž jen k posypu zastávek 
MHD. Pro případy kalamity je však 
k disposici 25 tun soli.

Na odklízení sněhu mají technic-
ké služby čtyři traktory s radlicemi 
a sypači, dva malotraktory, sypač 
s radlicí a dva vozy pro ruční po-
syp. Vozový park doplňuje traktor-
bagr, dva smykem řízené nakladače 
a dva ručně vedené, motorové shr-
novače sněhu. Aby však mohli pra-
covníci odklízet sníh, musí k tomu 
řidiči vytvořit podmínky. „Všech-
ny řidiče žádáme, aby v zimě neod-
stavovali vozidla na místech, která 
nejsou určená k parkování, proto-
že tím ztěžují a často i znemožňu-
jí řádné provádění zimní údržby,” 
upozornil ředitel Šťastný.         (iga)

V Hlučíně silnice nesolíme, 
pokud to není nezbytné
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GYMNAziSTÉ PŘiPRAViLi 
UŽiTeČNý SeMiNáŘ PRO  
ŽáKY záKLADNícH ŠKOL.

Seminář projektu Emise „Aby 
Hlučínsko dýchalo čistý vzduch” 
se konal v pondělní 27. listopadu na 
Gymnáziu Josefa Kainara v Hlučí-
ně.

 Pozvání na akci, kterou připravi-
li společně pedagogové a žáci gym-
názia, přijaly všechny hlučínské 
základní školy a také škola z Lud-
geřovic. 

Cílem seminářů je zvyšovat pově-
domí žáků o kvalitě našeho ovzdu-
ší a podpořit jejich zájem o studium 
přírodovědných předmětů. 

V úvodu semináře proběhla pre-
zentace projektu Emise vysvětlu-
jící škodlivost látek, které vznikají 
při spalování plastů a jiných ne-
vhodných materiálů. Žáci se celé 
dopoledne účastnili aktivit  z oblas-
tí chemie, biologie, logiky a anglic-

Aby Hlučínsko dýchalo čistý vzduch

Žáci základních škol při aktivitách na gymnáziu.                                                Foto: Petr Klein

Každý z nás je pro někoho andě-
lem. To je motto, které provází dě-
ti v naší Základní škole Bobrovní-
ky po celý rok. Nejspíš proto také 
máme školu plnou andělů neustále. 
Nejvíce se to projevuje během ad-
ventu.

Takový první zřetelný náznak pří-
tomnosti andělů v naší škole nastal 
v úterý 5. prosince. Namísto Mi-
kuláše a čerta totiž navštívily naši 
školu andělské zástupy, vedeny pa-
ní ředitelkou. V jejich přítomnosti 
bylo všechno naše dosavadní zlobe-
ní řádně odčiněno říkankami a pís-
ničkami. Dětem navíc hrálo do ka-
ret i to, že projevily svou andělskou 
podstatu jak vnitřně, tak navenek. 
Skoro všechny totiž přišly v ten den 
ve svých andělských převlecích. 
Školička se nám tak rozzářila k ne-
poznání.

Podruhé navštívily andělské zá-
stupy naši školu ve čtvrtek 14. pro-
since při vánoční besídce. Přišly ro-
dičům zvěstovat radostnou novinu 
o narození Ježíška. Režie malé di-
vadelní hry, do které byly zapoje-
ny téměř všechny děti naší školy, se 
ujal pan učitel Morav. 

Celým představením se nesly ko-
ledy a vánoční písně. Kromě toho 
tančili druháčci, Vojta hrál na kla-
rinet, angličtináři zpívali. Bylo to 

milé odpoledne, kterým jsme si ve 
škole navodili radostnou předvá-
noční atmosféru.

Ovšem vánoční setkávání začalo 
už v pátek 1. prosince, kdy pořádal 
spolek rodičů naší školy historic-
ky první vánoční jarmark. Z prode-
je výrobků a občerstvení se utrži-
lo celkem 14 532 korun, které byly 
uloženy na transparentní účet spol-
ku. Jarmark se konal ve dvoře obec-
ní hasičárny Pod Kohoutem a zapo-
jily se do něj maminky, babičky, 
děti, pedagogický sbor, personál 
restaurace Pod Kohoutem, zruční 
tatínkové, dědové, místní mysliv-
ci, hasiči i široká veřejnost. Někdo 
pomáhal s přípravami, někdo na-
pekl, někdo navařil, někdo vyrobil 
vánoční dekorace, někdo to všech-
no prodával, někdo kupoval, někdo 
zpíval. Každý jsme se připojili dle 
svých možností a zájmů. Všichni 
společně jsme pak v pět hodin od-
poledne rozsvítili vánoční stromek, 
který nám věnovalo místní mys-
livecké sdružení. Díky místosta-
rostce Hlučína Blance Kotrlové 
se stromek rozzářil tisícem svíček 
a Vánoce nám zaťukaly na dveře. 
Celkem jsme získali 3254 Kč z pro-
deje občerstvení a 11278 Kč z pro-
deje dekorací. Barbora Růžičková

asistentka pedagoga 

Bobrovnickou školu
zaplnili malí andělé

31. ročník soutěže malých zpěváčků Hlučínský slavíček se konal v  Domě 
dětí a mládeže v Hlučíně 24. listopadu. V porotě zasedly studentky Daniela 
Borovičková, Daniela Paterová a Lucie Tkačíková, které se hudbě věnují již 
řadu let. celkem se akce zúčastnilo 50 žáků z mateřských a základních škol 
Hlučínska, kteří sólově zpívali hlučínské, lidové nebo umělé písně bez hu-
debního doprovodu. Všem, kteří se umístili takzvaně na bedně, gratulujeme 
a přejeme mnoho dalších, především pěveckých, úspěchů.   

 Karolína chudějová
pedagog volného času DDM Hlučín

Slavíček rozezpíval dům dětí

kého jazyka. V chemické laborato-
ři experimentovali se skleníkovým 
plynem – oxidem uhličitým a v bio-
logii izolovali jednotlivá barvi-
va z podzimních listů. Své mozko-

vé závity procvičili při logických 
hrách a rozšířili si svou slovní záso-
bu v anglickém jazyce.

Spolupráce se základními škola-
mi nás velmi těší, protože pokud 

bude mladá generace považovat 
správné topení za samozřejmost,  
bude Hlučínsko opravdu dýchat  
čistý vzduch.                   Petr Klein

garant projektu

Premiéra baletního představení 
Stvoření světa, kterou uvedl taneč-
ní obor Základní umělecké školy  
P. J. Vejvanovského Hlučín v pro-
sinci v hlučínském kulturním do-
mě, se odehrála před zcela vypro-
daným sálem. Výpravná taneční 
inscenace inspirována animovanou 

pohádkou Eduarda Hofmana a Je-
ana Effela slavila úspěch. V úno-
ru se na ni mohou těšit děti hlučín-
ských škol a 18. března ji hlučínští 
tanečníci uvedou v Divadle loutek 
Ostrava. Vstupenky bude možné 
koupit přes web prostřednictvím re-
zervačního systému divadla.  (iga)

Stvoření světa do škol i divadla loutek



V novém čísle Vlastivědného ča-
sopisu Muzea Hlučínska se čte-
náři dočtou o muzikantovi Nor-
bertu Studnitzkem, o umění pro 
architekturu a veřejném prosto-
ru na Hlučínsku v 50. až 80. le-
tech 20. století nebo o architek-
tovi Georgeovi Deveyovi, který 
byl pravděpodobně autorem Ro-
thschildových staveb šilheřovic-
kého zámeckého parku. Jak sou-
visí galerie v Červeném kostele 
s Janem Balabánem, píše publi-
cista Ivan Motýl a o sudickém ro-
dákovi Maxu Ringovi hovoří člá-
nek Zdeňka Kravara. „Část textů 
se věnuje také aktivitám muzea,“ 
připomněl ředitel Muzea Hlučín-
ska Metoděj Chrástecký.        (iga) 
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Novou knihovnu otevřelo v závě-
ru listopadu hlučínské gymnázium. 

Završilo se tak celoroční snažení 
vyučujících českého jazyka o vy-
tvoření moderního prostoru, který 
bude sloužit studentům nejen k půj-
čování a četbě knih, ale také jako 
netradiční učebna a studovna. Pro-
gram slavnostního otevření knihov-
ny zahrnoval hudební vystoupe-
ní studentů a přednes básní vítězek 
listopadové recitační soutěže. Pás-
ku přestřihli ředitelka Gymnázia 
Josefa Kainara Charlotta Grenarová 
a starosta Hlučína Pavel Paschek. 
Knihovnu zdobí výstava obrazů, 
které na motivy básně Josefa Kai-
nara Starý muž vytvořili žáci gym-
názia.               Markéta Haburová

pedagožka 

Knihovna v hlučínském gymnáziu v novém

Další hvězdou chystaného ročníku festiva-
lu Štěrkovna Open Music bude spolu s Jarkem 
Nohavicou a Tomášek Klusem také zpěvák Dan 
Bárta, který zahraje spolu s kapelou Alice. Půjde 
o jeden z mimořádných hudebních projektů festi-
valu. Toto uskupení totiž v příštím roce vystoupí 
jen jedinkrát, a to právě v Hlučíně. 

„Jsme moc rádi, že se nám podařilo zajistit ex-
kluzivitu tohoto vystoupení. Dan Bárta je be-
zesporu velká hvězda české hudební scény. 
V Hlučíně se představí poprvé. Navíc tomu bu-
de v unikátním spojení s kapelou Alice, se kte-
rou vystupoval v 90. letech,” uvedl za pořádající 
agenturu New Wind Production David Moravec.  
S Alicí Bárta vystupoval do roku 2004. Znovu 
spolu hrají poslední dva roky.

Novinkou v programu bude také společný kon-
cert kapely The Tap Tap a ostravské rockové 
formace The Konvertor. Kapela sršící pozitivní 
energií The Tap Tap působí na české hudební scé-

Novoroční koncert pořádá v nedě-
li 14. ledna od 16 hodin Základní 
umělecká škola P. J. Vejvanovské-
ho. Uskuteční se v obřadní síni hlu-
čínské radnice. 

„K lednu neodmyslitelně patří no-
voroční přání, očekávání a před-
sevzetí a pro hudbymilovné také 
novoroční koncerty. Vídeňští filhar-
monikové je pořádají od roku 1939. 
Dá se říci, že se tato tradice rozší-
řila do celého světa. Koncerty jsou 
oblíbené a všude hojně navštěvo-
vané,“ uvedla pedagožka hlučínské 
základní umělecké školy Veronika 
Stoklasová.

Posluchači se mohou těšit na nový 
žákovský komorní sbor, který pra-

cuje od loňského září pod vedením 
Pavla Kozla. Hrát budou sólisté 
z řad žáků, doprovodí je Komorní 
orchestr Vejvanovský pod taktov-
kou Pavla Vítka. Letošní novoroč-
ní koncert je již třetí v pořadí. Už 
7. ledna zazní novoroční koncer-
ty v kostele sv. Viléma ve Vřesině 
od 15 hodin a v kostele sv. Vavřince 
v Píšti od 17 hodin.

„Jan Werich řekl: Dobré není jen 
to, co je nové. Nové je naopak to, 
co je dobré. A tak si do nového roku 
přejme staré dobré koncerty s no-
vými - dobrými nápady. A rozhod-
ně také nadšené a věrné posluchače. 
Protože právě pro ty chceme hrát,“ 
doplnila Veronika Stoklasová. (red)

Na Novoročním koncertě
se představí nový sbor

Slavnostním přestřižením pásky začala fungovat nová knihovna na gymnáziu.                                  Foto: ivana Holleschová 

Časopis ještě voní z tiskárny

Dan Bárta s Alicí a The Tap Tap zahrají na letním festivalu

ně už šestnáct let. Je složená ze studentů a absol-
ventů Jedličkova ústavu v Praze, kteří o sobě rá-
di prohlašují, že jsou postižení - muzikou. 

Rockeři z The Konvetor už si s kapelou The 
Tap Tap zahráli před rokem s velkým úspěchem 

v ostravském Gongu. Společný koncert se líbil 
členům obou kapel i tisícovce posluchačů, tak 
jsme se hned domluvili na častější spolupráci,“ 
prozradil zpěvák Konvertoru Aleš Materna. Par-
tě z The Tap Tap se zvláště zamlouvalo spojení 
tvrdší muziky s jejich popem,  v rockové kape-
le zase byli nadšeni společným hraním se skvě-
lými lidmi a spoustou zábavy.  „Pro vystoupení 
v Hlučíně chceme secvičit několik našich vlast-
ních skladeb, které doprovod The Tap Tap vý-
borně oživí a dodá jim nový rozměr. Těšíme se 
na koncertování na velkém a skvělém festivalu, 
po boku tolika hvězd české a slovenské hudby! 
Zatím jsme se na Hlučínské jezero chodili akorát 
koupat. A já tam byl už na prvním ročníku tehdy 
daleko menšího festivalu ještě jako posluchač,“ 
vzpomněl Aleš Materna.  

XIV. ročník festivalu Štěrkovna Open Music se 
uskuteční letos od 26. do 28. července tradičně 
na Hlučínském jezeře.                                     (red) 

The Tap Tap nejsou na festivalech žádní nováčci.
Foto: Petr Piechowicz



 [9] hlučínskénoviny kultura

Mimořádně hezky se podařilo 
ukončit rok 2017 Hlučínskému pě-
veckému sboru, který přijal pozvá-
ní k účasti na přehlídce pěveckých 
sborů v polských Krzyżanowicích. 
Přehlídka se konala v závěru listo-
padu v místním farním kostele. 

V programu se představil nejen 
Hlučínský pěvecký sbor, ale ta-
ké chrámový sbor Kobeřic a Ha-
tě. Hlučínští sboristé zazpívali čty-
ři duchovní písně bez hudebního 
doprovodu. Skladby měly, soudě 

dle potlesku, velký úspěch. Oprav-
du hezký hudební zážitek připravil 
Hlučínský pěvecký sbor také klien-
tům Charitního domu Sv. Mikuláše 
v Ludgeřovicích. V kapli charitního 
domu sbor zazpíval pásmo koled. 
Členky sboru se pak rozcházely do-
mů s příjemným pocitem, že vánoč-
ní atmosféru dokázali zprostředko-
vat mnoha posluchačům. Byla to 
pěkná tečka za celoroční činností.

Irmgard Ostárková
členka souboru

Pěveckému sboru se loni dařilo

Tříkrálový koncert uvede soubor 
Calata v Červeném kostele v Hlu-
číně v pátek 5. ledna od 18 hodin.

 „Melichar aj Baltazárek, Kašpar 
přijde na pohárek, za panenku Ma-
riu já se taky napiju… i tak bude znít 
hudební tečka za svatou dobou vá-
noční,“ prozradil kapelník Jindřich 
Honzík z Hlučína. Ostravsko - hlu-
čínská  kapela Calata s plným sbo-
rovým obsazením hlasů čtyř mužů 
a dvou žen nebude v Hlučíně vystu-
povat poprvé. V Červeném koste-
le v posledních letech koncertova-
la opakovaně a s komponovaným 

vánočním pořadem hudby a slova, 
který nepostrádá smysl pro humor, 
oslovila místní publikum i v minu-
lých letech. Průvodní slovo sezna-
muje posluchače s vánočními zvy-
ky i zlozvyky našich předků. I když 
Calata hraje především historizují-
cí starobylý folk, vánoční repertoár 
zní současněji. Pořad je seskládaný 
ze spirituálů, folkových písní i skla-
deb, které swingují. „Ovšem obsa-
hem se vždy alespoň cípem kabátu 
courají ve středověku, tedy zpraco-
vávají historické téma,“ prozradil 
kapelník.                                          (iga) 

Calata zpívá dávné melodie

V celé řadě plesových radovánek 
nebude ani v této sezoně chybět re-
prezentační ples FC Hlučín. 

Konat se bude jako už tradičně 
v Kulturním domě Hlučín v sobotu 
16. února od 19 hodin. Hrát k tan-
ci i poslechu bude skupina Mana- 
tees friends, předtančení předvedou 
páry z tanečního klubu Carmen, lá-
kadlem jistě bude i bohatá tombola. 

Vstupenky se budou prodávat od 
pátku 5. ledna ve Sportovní ha-
le Hlučín, každý pracovní den od 
10 do 16 hodin. Zájemci si je mo-
hou objednat telefonicky na čísle 
739 189 091 u Lukáše Petříka nebo 
mailem na adrese info@fchlucin.cz. 
Cena vstupenky je 220 korun, v ce-
ně není večeře, ale občerstvení bude 
možné na místě koupit. K dispozici 
budou i dva bary. 

„Zveme všechny příznivce sportu 
a zvláště fotbalu, aby se spolu s ná-
mi přišli bavit, tančit a ještě si na-
posledy oddechnout, než začne ten 
pravý nápor fotbalové sezony,“ po-
zval nový manažer fotbalového klu-
bu Jaroslav Daniš.                    (iga)   

Fotbalisté 
zvou k tanci,
pořádají bál

Na dva tisíce návštěvníků vidělo za tři týdny v hlučínském Červeném kostele výstavu korunovačních klenotů zapůjče-
nou ze soukromé sbírky. „Přijížděli lidé z celého regionu, dokonce i autobusové zájezdy,“ konstatoval ředitel pořádající 
organizace Sport a kultura Hlučín Petr Breitkopf. Před svou hlučínskou návštěvou byly repliky historických klenotů 
z dílny šperkařského mistra Jiřího Urbana z Turnova součástí rozsáhlé výstavy Magičtí Lucemburkové. V Plzni ji za tři 
měsíce vidělo také na dva tisíce lidí. zájem o hlučínskou prezentaci tak překonal očekávání.        Foto: ivana Gračková

Korunovační klenoty přilákaly do
Červeného kostela dva tisíce lidí
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2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č.1 je volební místnost v budově Domu dětí a mládeže 
v Hlučíně, zámecká 285/6, Hlučín pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu v Hlučíně, v ulicích Bochenkova, celní, Dlouhoveská, Farní, 
Hrnčířská, Mírové náměstí, Na Valech, Na Krásné vyhlídce, Opavská, Ostravská, 
Pode zdí, Promenádní, Růžová, U Bašty, U cihelny, Úzká, zámecká a v objektu 
určeného pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci, jemuž je přiděle-
no číslo evidenční 209

ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v budově základní školy dr. 
Miroslava Tyrše v Hlučíně, Tyršova 1062/2, Hlučín pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně, v  ulicích  Dr. ed. Beneše,  Gen.  
Svobody,  Hluboká,  K Pile,  Komenského,  Na Včelínku,  Školní, Tyršova, U Sta-
dionu, zahradní

ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v budově základní školy Hlučín 
- Rovniny, cihelní 1417/8, Hlučín pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu v Hlučíně, v ulicích Dukelská, Jaroslava Seiferta, Okrajová, 
Přímá, Viléma Balarina

ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v budově základní školy Hlučín 
- Rovniny, cihelní 1417/8, Hlučín pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu v Hlučíně, v ulicích  Boční, Dělnická,  Družební,  Kosmo-
nautů,  Lelkova,  Mánesova, Mládežnická, Na závodí, Rovniny, Slovanská, 
Svornosti, U Vodárny

ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost v budově základní školy v Hlučí-
ně - Bobrovníkách, Lesní 174/14, Hlučín - Bobrovníky pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně - Bobrovníkách a na ulicích 
Hrabová a Malánky a v objektech určených pro bydlení, ubytování nebo 
individuální rekreaci, jímž je přiděleno číslo evidenční na katastrálním území 
Bobrovníky a na katastrálním území Hlučín s přiděleným číslem evidenčním 
26

ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost v budově základní školy Hlučín 
- Rovniny, cihelní 1417/8, Hlučín pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu v Hlučíně, v ulicích 28. října, ivana Olbrachta, Jasénky, 
Jilemnického, Marie Majerové, Okružní, Písečná, Vladislava Vančury a v ob-
jektech určených pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci, jímž je 
přiděleno číslo evidenční 1-13, 15-17, 27, 28, 201-203, 206, 211, 212, 217-219, 
222, 224, 225, 228

ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost v budově základní školy Hlučín 
- Rovniny, cihelní 1417/8, Hlučín pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu v Hlučíně, v ulicích Antonína Dvořáka, cihelní, Čapkova, 
Horní, Ke Kořeni, Markvartovická, Moravská, Vinná Hora, Vinohradská, záhu-

menní, zátiší a v objektech určených pro bydlení, ubytování nebo individuální 
rekreaci, jímž je přiděleno číslo evidenční 19-22, 89, 110, 150, 154, 163, 164, 
169, 175, 176, 185, 204, 205, 207, 208, 210, 213-216, 220, 221, 223, 226, 227, 
229

ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost v budově Kulturního domu 
v Hlučíně - Darkovičkách, Nový Svět 302/2, Hlučín - Darkovičky pro voliče 
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně - Darkovičkách, 
v ulicích K Lesu, K Mýtu, Kolejní, Kozmická, Malá, Nový Svět, Pěkníkova, Pio-
nýrská, Polní, U zámečku, Vřesinská
ve volebním okrsku č. 9 je volební místnost v budově Kulturního domu 
v Hlučíně - Darkovičkách, Nový Svět 302/2, Hlučín - Darkovičky pro voliče 
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně - Darkovičkách, 
v ulicích Do Vrchu, Jandova, K Boru, Luční, Na záplotí, Pěší, Sadová, U Dvora, 
U Hřiště, U Rybníku, za Humny
ve volebním okrsku č. 10  je volební místnost v budově základní školy 
Hlučín - Hornická, Hornická 1266/7, Hlučín pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně, v ulicích Krátká, Severní, Vařešinky

ve volebním okrsku č. 11 je volební místnost v budově základní školy Hlučín 
- Hornická, Hornická 1266/7, Hlučín pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu v Hlučíně, v ulicích 1. Máje, Boženy Němcové, Jana Nerudy, 
Jarní, Jaselská, Květná, Pekařská, Petra Bezruče, Příční

ve volebním okrsku č. 12 je volební místnost v budově základní školy Hlučín 
- Hornická, Hornická 1266/7, Hlučín pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu v Hlučíně, v ulicích Čs. armády, Hornická, Pavla Strádala, Ve 
Statku 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní 
občanství České republiky (platným cestovním, diplomatickým nebo služeb-
ním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným ob-
čanským průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, 
nebude mu hlasování umožněno.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání volby hlasovací 
lístky. V den volby volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných dů-
vodů, Městský úřad v Hlučíně a ve dnech volby okrskovou volební komisi o to, 
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu 
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

V Hlučíně dne 5.12.2017
Mgr. Pavel  Paschek

     starosta města Hlučína 

Oznámení 
o době a místě konání volby prezidenta republiky

Starosta města Hlučína podle § 34 zákona č.275/2012 Sb.,
o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:

1. Volba prezidenta republiky se uskuteční
dne 12. ledna  2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 

a dne 13. ledna  2018  od   8.00 hodin do 14.00 hodin.

Volba prezidenta České republiky
(12 - 13. ledna 2018, případné ii. kolo 26. - 27. ledna 2018)

Upozornění  pro voliče volebního okrsku č. 7 ve městě Hlučíně:
volební místnost volebního okrsku č. 7 se pro volbu prezidenta ČR přemisťuje

do budovy základní školy Hlučín - Rovniny, cihelní 1417/8, Hlučín.



 [11] hlučínskénoviny sport

První ročník Zimního běhu s pre-
miérovou trasou, která vede na 
opačnou stranu než většina hlučín-
ských běhů, se uskuteční v sobotu 
20. ledna. 

„Chceme nabídnout další trochu 
extrémní zážitek běhu v zimním 
počasí. No a když náhodou nebu-
de sníh ani mráz, taky to nebude va-
dit,“ prohlásila hlavní organizátor-
ka Gabriela Svačinová, která závod 
připravuje ve spolupráci s městskou 
organizací Sport a kultura Hlučín. 

Start bude na štěrkovně u restau-
race Laguna. Poběží se ve směru na 
Děhylov. Poté závodníci podběh-
nou most u řeky a dál budou po-
kračovat po proudu. Na trati dlou-
hé 10 kilometrů jsou dvě stoupání, 
první je Bobrovnický kopec a dal-
ší Vinná hora. „Celkově je stoupá-
ní asi 191 metrů,“ prozradila Gabri-
ela Svačinová. Závodníci se začnou 
registrovat v 9:30, startovat se bude 
v 11 hodin. Trať se bude měřit či-
py. Startovné je 100 korun. Všich-
ni závodníci obdrží účastnické me-
daile a občerstvení v cíli. Pro první 

tři v každé kategorii budou připra-
veny věcné ceny. Běžci budou roz-
děleni do sedmi kategorií, juniorky, 
ženy do 40, ženy 40+, junioři, mu-
ži do 40, do 50 a 50+. Bližší infor-
mace získají zájemci na Facebooku 
Hlučínské běhy. 

Zimní běh se tak nově zařadí do 
rozrůstající se rodiny Hlučínských 
běhů. Letos se poběží v dubnu cha-
ritní běh pro Zlatušku jako součást 
Pálení čarodějnic. Tradiční Hlučín-
ský maraton a půlmaraton se chys-
tá na 26. května, 30. června by mohl 
přibýt devítikilometrový Rodinný 
běh a 18. srpna se uskuteční také už 
populární, extrémní Noční běh. 

„Pro naše závody bychom po-
třebovali rozšířit organizační tým. 
Hledáme proto dobrovolníky, kte-
ří by pomohli s organizací Zimního 
běhu a hlavně náročného Hlučín-
ského půlmaratonu,“ vyzvala Gab-
riela Svačinová. Zájemci se mohou 
hlásit mailem na svacinovag@se-
znam.cz nebo prostřednictví zpráv 
na adrese www.facebook.com/hlu-
cinskebehy.                               (iga) 

Rodinka Hlučínských běhů 
se rozrůstá o zimní závodTřetí ročník soutěže TFA pro 

mladé hasiče Hlučínský tvrďák 
se uskutečnil 3. prosince ve Spor-
tovní hale Hlučín. Soutěž poprvé 
vyměnila místo i termín konání, 
předchozí ročníky se totiž usku-
tečnily v letních měsících na par-
kovišti u štěrkovny. Tentokrát byl 
zájem obrovský a překonal před-
chozí setkání. Celkem se soutěže 
zúčastnilo 127 dětí v pěti kategori-
ích. Sportovní program doplnili do-
rostenci pořádajícího SDH Hlučín, 
kteří v předstihu dorazili v převle-
cích za anděla, Mikuláše a čerta. 

Pro děti z kategorie přípravky 
byla soutěž samostatným závo-
dem, pro většinu z nich úplně prv-
ním. „Malí závodníci si museli na 
trati nejdříve poradit s třemi níz-
kými překážkami. Následovalo 
překonání lavičky a podplazení na-
chystaného úseku, přenesení hadi-
ce svázané nosičem. Ve druhé po-
lovině tratě na děti čekala deska, 
kterou musely přeskočit, a pak už 
zapojovaly hadice. Závěrečný sla-
lom závodníci absolvovali se zátě-
ží v podobě plyšového hydrantu,“ 
popsala trenérka a pořadatelka Ště-

pánka Czyžová. Sedmdesát met-
rů dlouhou trať absolvovali nejlépe  
Dominika Lidvinová z Bobrovní-
ků,  Maxim Peterek z Kravař a Fi-
lip Biskup z Bobrovníků. Nejrych-
lejší závodníci na ni potřebovali  
39 sekund. Pro zkušenější závod-
níky se trať postupně rozrůstala o 
náročnější překážky i úkoly. Přibyl 
koordinační žebřík, lehkoatletické 
překážky a závaží v podobě bare-
lů s vodou. V závodě „mališů“ by-
li nejúspěšnější  Valerie Haburová 
ze Závady, Jakub Burda z Hněvoši-
ce a Vojtěch Hanel z Darkovic. Na 
krásném pátém, ještě hodnoceném 
místě skončil Šimon Guřan z Bob-
rovníků. První trojku v mladším 
žactvu tvořili Markéta Lamžíková 
ze Závady, David Šimíček z Hlučí-
na a Karolína Pawlenková z Píště. 
Nejlepší výsledky v kategorii star-
ších dívek předvedly Veronika Mo-
šová ze Lhoty u Opavy, Michaela 
Adamcová z Kravař a Šárka Ba-
ladová z Bobrovníků. V kategorii 
starších chlapců vystoupili na stup-
ně vítězů Ondřej Lišáník z Dobro-
slavic, Petr Balada z Bobrovníků 
a Matěj Švan z Kobeřic.        (iga) 

NeJTĚŽŠí cYKLiSTicKý záVOD 
VeDe PŘeS TATRY, JeSeNíKY
i KRKONOŠe.

Luboš Seidl z Hlučína si loni spl-
nil jeden ze svých snů. V červnu si 
zajel závod 1000 Miles Adventure 
2017, který vede z nejvýchodnější-
ho místa Slovenska do nejzápadněj-
šího bodu České republiky. Extrém-
ní závod lze absolvovat jakkoliv 
vlastní silou bez jištění, tedy pěšky, 
na koloběžce, na kole, bez pomoci 
z vnějšku. Luboš Seidl je vášnivým 
vyznavačem cyklistiky, 1600 kilo-
metrů doslova přes hory a doliny, 
jel osm dní. 

„Je to nejtěžší závod svého druhu, 
který se u nás jezdí. A to nejen svou 
délkou, ale hlavně terénem. Když 
máte vedle sebe dvě pěšiny, určitě 
povede tou horší,“ vypráví nadše-
ný cyklista. Přejet musel Tatry, Je-
seníky i Krkonoše. Do cíle dorazil 
jako druhý. 

„Nebyl žádný hrozný okamžik. 
Byl jsem kupodivu dobře připra-
ven, takže do úplné krize jsem se 
nedostal,“ líčí své vzpomínky. Po 
cestě spal, kde se dalo, třeba v kr-
melcích. V průměru mu vyšel spá-
nek 3 hodiny 40 minut na noc.  

S odstupem to zní jako poho-
da, ale každodenní zprávy z cesty 
mnohdy vypadaly velmi dramatic-
ky.  Čtvrtý den závodu Luboš Sei-
dl napsal: „Přišla první krize. Ne-
mohl jsem spát, tak jsem vyjel už 
ve 3.30. Celé tělo mě bolelo, neje-
lo to, trápil jsem se… Hned po rá-
nu jsem brodil Váh, vodu jsem měl 
až po krk a mám promáčené tretry. 
Když jsem se kolem oběda na dvě 
hodiny prospal, bylo to lepší. Pře-

jel jsem hranice do ČR a těším se na 
sprchu, postel a jídlo.“

Kolo, na kterém Luboš Seidel ces-
toval, vážilo něco přes 17 kilogra-
mů, z toho 4,5 kilo dělalo vybave-
ní. Každý gram se počítal. Na startu 
osmého dne poznamenal: „Mám 
150 km do cíle! Přichází totální vy-
čerpání, ani nepřečtu, kolik procent 
má baterka v mobilu. Bolí mě kole-
na, mám nateklé šlachy, nemůžu je 
skoro ohnout. Jsem promrzlý a usí-

nám za jízdy, protože jsem na dne-
šek spal jenom dvě hodiny. Neustá-
le se předháníme na druhém místě. 
Soupeř méně spí, ale já jsem po-
řád rychlejší na trati. Sedám na ko-
lo a dnes už to chci dojet.“ Do cíle 
dorazil po osmi dnech, sedmi hodi-
nách a 21 minutách. 

Luboš Seidl trénuje v podstatě 
denně, žije totiž v Hlučíně a pracuje 
v Ostravě, kam jezdí na kole. Trvá 
mu to prý stejnou dobu, jako kdy-
by jel autobusem a tramvají. Nej-
kratší trasa je 17 kilometrů, nejdel-
ší až 100 kilometrů, běžně volí 30, 
takže za den najede kolem šedesáti 
kilometrů. 

Půl roku před závodem věnoval 
přípravě pochopitelně větší prostor, 
trénoval i bivakování či jízdu se zá-
těží. Na kole jezdí s partou kama-
rádů z Hlučína, říkají si Bike team 
Hlučín a mají dokonce vlastní dre-
sy, jimiž propagují své město. Le-
tos se na žádný obdobný extrém ne-
chystá, ale opatrně přiznává, že pro 
příští rok už se rozhlíží, kde se co 
zajímavého jede. Lákají ho podob-
né závody v Norsku, Skotsku, nebo 
třeba Transcontinental race na sil-
ničních kolech, který se jezdí na-
příč Evropou.         Ivana Gračková

Tisíc mil na kole ujel Luboš Seidl za osm dní

Luboš Seidl během extrémního závodu na 1600 kilometrů.
Foto: archiv Luboše Seidla

V Bobrovníkách jsou tvrďáci
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KAM V HLUČÍNĚ V NOVÉM ROCE

volný čas

n
1. 1. 18:00 Novoroční ohňostroj Hlučínské jezero

5. 1. 18:00 Tříkrálový večer – calata Červený kostel 

6. 1. 8:30 Novoroční MiX turnaj ve volejbalu Sportovní hala  

7. 1. 15:00 Maškarní ples pro děti s Hopsalínem KD Hlučín

12. 1. 15:30 Keramika pro mládež a dospělé DDM Hlučín

12. 1. 20:00 Ples zŠ - Rovniny KD Hlučín

13. 1. 20:00 Ples Gymnázia J. K. Hlučín KD Hlučín

15. 1. 16:00 Klub vaření DDM Hlučín

16. 1. 19:00 O lásce – divadelní představení KD Hlučín 

13. 1. 10:00 volejbal 2. liga muži TJ Hlučín - VS Drásov Sportovní hala 

20. 1. 10:00 volejbal 2. liga muži TJ Hlučín - TJ Brno-Šlapanice Sportovní hala

20. 1. 11:00 zimní běh v Hlučíně Štěrkovna

20. 1. 18:00 Galavečer AF Steelers Ostrava KD Hlučín

21. 1. Novoroční rodinný turnaj ve stolním tenisu DDM Hlučín 

23. 1. 15:30 Keramika pro mládež a dospělé DDM Hlučín

27. 1. 10:00 volejbal KP ženy TJ Hlučín - TJ Fulnek Sportovní hala 

27. 1. 20:00 Ples města Hlučína KD Hlučín

Připravujeme na další měsíce

2. 2. 15:00 Setkání seniorů KD Hlučín

4. 2. 15:00 Dětský maškarní ples SDH KD Hlučín

16. 2. 20:00 Ples Fc Hlučín KD Hlučín

17.2 . 20:00 Ples SDH Hlučín KD Hlučín

23. 2. 15:00 Ples Fontana, p.o. KD Hlučín

3. 3. 20:00 Ples mladých KD Hlučín

29. 4. Společný koncert hlučínských schol Kostel sv. Jana Křtitele

19. 5. Vojenská akce Bunkry 2018 Areál čs. opevnění

25. 5. Muzejní noc Muzeum

26. 5. Hlučínský půlmaraton Štěrkovna

11. – 17. 6. Divadelní festival Letní šapitó Štěrkovna

29. – 30. 6. Super den - pohoda family fest vol. 2 Štěrkovna

30.  6. Hlučínský rodinný běh na 9 km Štěrkovna

13. – 15. 7. Prajzská řezbářská show a pivní slavnosti 2018 Štěrkovna

26. – 28. 7. Hudební festival Štěrkovna Open Music Štěrkovna

18. 8. Hlučínský noční běh na 9 km Štěrkovna

31. 8. Vernisáž výstavy Přemysl Otakar ii., zakladatel Hlučína Muzeum

31. 8. – 2. 9. Hlučínský krmáš a iii. ročník festivalu ohňostrojů Štěrkovna

14. 9. Vzpomínková akce na hlučínský hraničářský pluk + den 
otevřených dveří v bývalých hlučínských kasárnách

Náměstí + kasárna

Druhou adventní neděli prožili zahrádkáři z  Bob-
rovníků uprostřed vánoční pohody, kterou před-
stavovala velice pěkná vánoční výstava doplněná 
milým posezením s ochutnáváním vánočních dob-
rot. Odpoledne jsme si zpestřili společným zpívá-
ním koled a večer jsme se rozcházeli svátečně na-
laděni s přáním hezkého prožití vánočních svátků 
uprostřed rodin.                                Alžběta Sukačová

Foto: Hana zajacová 

Zahrádkáři prožili
druhý advent společně

Ples seniorů se bude konat v Kulturním domě 
Hlučín v pátek 2. února. Obnovená a hlavně sou-
časným požadavkům upravená tradice už loni za-
plnila velký sál. 

Akce je určena především pro členy klubů se-
niorů v Hlučíně, Darkovičkách, Bobrovníkách 
a Vrablovci i pro seniory ze Svazu tělesně posti-
žených a z Domova pod Vinnou horou. 

„Přihlásit se ale mohou i další zájemci, kteří už 
dosáhli seniorského věku a mají chuť se společ-
ně pobavit,“ řekla za pořadatele Tereza Šimán-
ková z odboru rozvoje Městského úřadu Hlučín.  

Vstupné je symbolické, jeden lístek přijde na 
50 korun. V ceně je drobné občerstvení, konkrét-
ně káva nebo čaj, voda, víno, zákusek a stude-
né mísy. Večerem bude provázet místostarostka 
Hlučína Blanka Kotrlová, k tanci i poslechu bu-

de hrát skupina Klasik. Zájemci se mohou hlásit 
do 19. ledna u Terezy Šimánkové na telefonním 
čísle 595 020 317, popřípadě mailem na adrese 
simankova@hlucin.cz nebo osobně na radnici 
v budově B dveře B101. Ples nebude volně pří-
stupný. Vstupenky obdrží nahlášení zájemci při 
vstupu na základě seznamu přihlášených. 

„Plesy pro seniory se v Hlučíně pořádaly už 
v minulosti, ale vstupenky byly na možnosti star-
ších lidí v důchodu příliš drahé, stály třeba 200 až 
250 korun. Lidé proto přestali mít zájem o účast 
a tradice seniorských plesů se bohužel přerušila.  
V minulém roce jsme se rozhodli ji obnovit a ce-
nu vstupenky dotovat. Pro městský rozpočet to 
není zase tak velká částka a naši senioři tím pá-
dem mají další příležitost setkávat se,“ dodala 
místostarostka Blanka Kotrlová.                  (iga)

Ples seniorů se vrací do kulturního 
domu, hlaste se o vstupenky

Už tradiční prodejní vánoční trhy jsme spolu 
s Danou Sýkorovou organizovaly pod hlavič-
kou Bobr klubu v bobrovnické zahradě za ha-
sičárnou v pátek 1. prosince.  Letos byly spo-
jené s rozsvícením vánočního stromečku a na 
prodeji se podíleli i žáci místní školy. Děti mě-
ly připravenou zábavu spojenou se zdobením 
perníčků a dárkových tašek. Pro kupující bylo 
připraveno i bohaté občerstvení. Rádi bychom 
poděkovali všem, kdo pomáhali s organizací, 
všem kupujícím, maminkám, které samy vyrá-
běly, pekly a prodávaly cukroví, i místostarost-
ce Blance Kotrlové, která se postarala o osvět-
lení na stromeček.                     Marie Jurčková

Vánoční trhy jsme 
pořádali v Bobrovníkách
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Na Štěrkovně Open Music bude 
zpívat Dan Bárta. Mimořádně 
vystoupí s Kapelou Alice. 
 

               Čtěte na straně 8

V novém útulku čekají na nové 
majitele tři pejsci. Jejich fotografie 
najdete i na webu města. 
        

Čtěte na straně 6

Nová zastávka U pneuservisu 
už funguje. Nástupiště je nyní 
bezbariérové.
 

      Čtěte na straně 3

Dalších 130 tisíc korun dostane hlučínská řím-
skokatolická farnost na rekonstrukci kaple v 
Darkovičkách. Rozhodli o tom  zastupitelé na 
svém posledním jednání roku 2017, které se ko-
nalo ve čtvrtek 14. prosince. 

Žádost o dotaci zastupitelé projednávali už v 
listopadu, kdy ale nepřijali žádné usnesení. V do-
bě, kdy se o ní hlasovalo, už v sále nebyli přítom-
ni někteří koaliční zastupitelé a část opozice ná-
vrh nepodpořila. 

„Bylo pro nás překvapením, že opoziční zastu-
pitelé z Darkoviček návrh nepodpořili,” uvedl 
starosta Pavel Paschek. Na prosincovém jedná-
ní už návrh prošel bez připomínek. Na opravu 

kaple, která přišla celkem na 1,5 milionu korun, 
město už zjara přispělo 400 tisíci korunami. Na 
zbytek částky si farnost vzala půjčku ve výši 600 
tisíc korun. Splácet ji bude tři roky. 

„Církev nám vyšla vstříc při směně pozemků, 
které jsme potřebovali pro další rozvoj technic-
kých služeb. Ovšem následně vznikla církvi z té-
to směny daňová povinnost ve výši 130 tisíc ko-
run, takže jí poté chyběly prostředky na uhrazení 
opravy kaple. Proto jsme jako radní města zastu-
pitelům navrhovali vyjít vstříc nové žádost hlu-
čínské farnosti,” vysvětlil starosta Paschek. 

Kaple Panny Marie Nanebevzetí v Darkovič-
kách, od jejíhož vysvěcení v příštím roce uply-

ne 50 let, se rekonstruovala v prvním pololetí. 
Opravovala se střecha, na níž se měnila krytina 
a oplechování, dále izolace stropu lodi, presbytá-
ře i zákristie. Měnila se okna v lodi kaple, uvnitř 
se malovalo. Na doporučení projektanta se pro 
odvětrání a odstranění kondenzující vlhkosti v 
kapli instaloval unikátní větrací systém. 

Nejvíce je asi vidět opravená fasáda s novým 
nátěrem. V příštím roce se bude za výrazné pod-
pory města kaple rozšiřovat o přístavbu, v níž 
bude v budoucnu umístěn zrestaurovaný histo-
rický dřevěný pohřební kočár. V rozpočtu je na 
vybudování přístavby kaple vyčleněno 800 tisíc 
korun.                                                             (iga) 

Město opět pomůže hlučínské farnosti s opravou kaple

Adventní setkávání na hlučínském 
náměstí nejen u vánočního stromu, 
ale také u obřího adventního věnce, 
jsou rok od roku sousedštější. Roz-
svěcování adventních svící, kterého 
se letos ujali duchovní města a na-
konec hlavní iniciátor stavby věnce, 
hlučínský patriot Josef Hlubek, lidé 
využili k vzájemným přáním všeho 
dobrého. Zastavili se ve zvoničce, 

aby si vyzvonili splnění svého přá-
ní. Přinesli vlastní rybičku, kterou 
dozdobili věnec. A také obdivova-
li další novinku vánoční výzdoby. 
Nad hlučínským betlémem posta-
veným uprostřed věnce se totiž roz-
svítila vánoční hvězda. Vyrobili ji 
dva Hlučíňáci, Lukáš Krček, za-
městnanec Národního divadla mo-
ravskoslezského, a Pavel Roman, 

který pracuje v ArcelorMittal Os-
trava jako svářeč. „Pavel  vyrobil 
maketu věnce pomocí špejlí a sva-
řených drátů. Já jsem pak z mléč-
ného polykarbonátu vyřezal trojú-
helníky na hvězdičku, osadil jsem 
zdroj světla, celé jsem to zalepil a 
hvězdu jsem trochu dobarvil zlatou 
barvou,“ prozradil Lukáš Krček. 
Hvězdička měří asi 65 centimet-

rů a z hlučínského náměstí po ce-
lý advent svým světlem zvěstova-
la, že Hlučínští umí prožívat svátky 
vánoční se vším, co k nim patří. O 
poslední adventní neděli, která letos 
připadla na Štědrý den, ještě přispě-
chali poslední Hlučíňáci, aby si od-
nesli do svých domovů betlémské 
světlo, jímž se zažehla poslední ad-
ventní svíce.                              (iga)

Betlémská hvězda dohlížela na advent

První adventní neděli bylo při rozsvěcování téměř patnáctimetrové jedle hlučínské náměstí zcela zaplněno. Atmosféra byla dojemná.                 Foto: Kamil Vitásek

MíSTO KYTiČKYn

 [13] hlučínskénoviny občané

Přivítali jsme:
Natálie Ondičová *2017
Sebastian Káňa *2017

Jubilanti:
Hedvika Strachotová *1926
Anežka Keňová *1937

PODĚKOVÁNÍn
Děkujeme pohřební službě Breu-

er za profesionální a lidský přístup, 
paní Janě Košařové za smuteční 
řeč na pohřbu manžela Gerharda 
Klimsche. Za účast děkujeme všem 
sousedům, známým a Klubu senio-
rů Hlučín. Za zarmoucenou rodinu 
manželka se synem.

Po dobu tří týdnů zdobil v prosin-
ci hlučínské náměstí velký adventní 
věnec. Jeho čtyři svíce jsme zapalo-
vali každou neděli, přičemž posled-
ní letos vyšla na Štědrý den. 

Byl to už pátý věnec, který spo-
jil občany různých vyznání a vě-
ku, aby se na náměstí sešli, vypili 
svařák, ale hlavně aby se potkali se 
svými známými a probrali jak své 
zdravotní problémy, tak i události 
uplynulého roku. Advent je časem 
rozjímání a tvůrcům věnce uděla-
lo radost, že se neděle nesly v tom-
to duchu. Pátý adventní věnec byl 
ve znamení ryb a podle ohlasu ve-
řejnosti byl opět skvělý. Proto bych 
chtěl tvůrcům našeho tradičního 
věnce moc a moc poděkovat. Je nás 
stabilní parta lidí zapálených jak 
ta svíce na věnci, kteří rok od ro-
ku tvoří hezčí věnec, aby potěšil na-
še občany. 

Mám radost, že se k nám připojili 
i mladí kluci. Lidé, kteří za tvorbou 
věnce stojí, ze skromnosti nechtě-
jí být jmenováni, ale přece musím 
poděkovat občanům, kteří darova-
li chvojí, paní Jiřině Miseciusové 
za malé občerstvení, které nás po-
těšilo, a paní Terezii Ličkové, která 

O adventní věnec se tentokrát 
zasloužilo mnoho lidí, děkujeme 

Ztracený náhrdelník odevzdal po-
ctivý nálezce v Hlučíně. Ve ztrátách 
a nálezech hlučínské radnice je už 
od 23. listopadu. Majitel se může 
informovat na podatelně Městské-
ho úřadu Hlučín, budova C, příze-
mí, kancelář č. 101, telefon 595 020 
200. 

„Informace o všech ztrátách a ná-
lezech z Hlučína najdou zájemci na 
webu města, zveřejňujeme je také 
spolu se všemi aktualitami v aplika-
ci Hlučín v mobilu. Tu lze stáhnout 
bezplatně do kteréhokoliv chytrého 
telefonu,“ informovala Jana Valu-
šová, která má na hlučínském měst-
ském úřadě ztráty a nálezy na sta-
rosti.                                         (iga)  

ZTRÁTY A NÁLEZYn

Přestože letos připadla poslední adventní neděle na Štědrý den, zúčastnilo se 
zapalování čtvrté adventní svíce betlémským světlem mnoho lidí nejen z Hlu-
čína.                                       Foto: Marie Drobíková

na nás každý rok také myslí. Také 
hlavnímu tvůrci, paní Janě Kame-
níčkové, která je, jak já říkám, ar-
chitektem každého věnce. 

Mohl bych jmenovat další obě-
tavce, kteří věnují svůj čas, práci 
a zručnost. Letos se nás sešlo osm-
náct a všichni zaslouží velký dík. 
Nemohu zapomenout na pana Ja-
na Hermana, který zajišťuje, aby 
věnec po celou dobu krásně svítil. 
Zvlášť děkujeme městskému úřadu 
za finanční pomoc, bez které by ta-

to akce nebyla možná. Rovněž dě-
kujeme pracovníkům Sportovně re-
kreačního areálu pod vedením Petra 
Breitkopfa za technickou pomoc. 
Děkuji školám za zhotovení ryb 
a rybiček a hlavně děkuji lidem, 
kteří i ve větrném počasí na náměstí 
přišli. Všem, kteří se jakkoli podíle-
li na této krásné akci na hlučínském 
náměstí, posílám ještě jednou velký  
dík.                                Josef Hlubek

organizátor stavby
adventního věnce

Jako každý rok i tentokrát oce-
ní Hlučín nejvýraznější osobnosti 
města. Návrhy mohou podávat ob-
čané Hlučína, Darkoviček a Bob-
rovníků, sportovní kluby, kultur-
ní spolky, školy a další organizace, 
které mají sídlo na území města. 

Nominovat mohou reprezentan-
ty města hned v několika katego-
riích. Ve sportu mohou navrhovat 
úspěšné jednotlivce, kolektivy, ale 
také trenéry a funkcionáře. Za pří-
nos v oblasti kultury mohou nomi-
novat jednotlivce, soubory, kolek-
tivy i pracovní skupiny. Zvláštní 
pozornost si zaslouží kategorie Vý-

razná osobnost roku ve městě Hlu-
číně. Ocenění je poděkováním měs-
ta aktivním občanům i kolektivům 
za dosažení velmi dobrých výsled-
ků ve sportu, za realizaci význam-
ného kulturního počinu, za dlouho-
době úspěšné kulturní aktivity nebo 
za významný přínos v jakékoliv 
oblasti veřejného života v Hlučíně 
v roce 2017. 

Do návrhu je třeba uvést jméno 
a příjmení nominovaného, u kolek-
tivu pak název organizace, v oblas-
ti sportu také kategorii. Dále nesmí 
chybět datum narození nominova-
ného, jeho adresa, u kolektivu síd-

lo organizace. Důležitou součástí je 
zdůvodnění nominace. Návrh mu-
sí obsahovat také jméno, příjmení 
a adresu navrhovatele. 

Návrhy se odevzdávají do kon-
ce ledna na Městský úřad Hlučín, 
Mírové náměstí 24, 748 01  Hlučín 
na odbor rozvoje Ingrid Křižákové. 
Zasílat se mohou také elektronic-
ky na mailovou adresu krizakova@
hlucin.cz. Kontakt pro telefonické 
dotazy je 595 020 238. Oceňová-
ní osobností pořádá město Hlučín 
ve spolupráci s komisí pro tělový-
chovu, sport a volný čas mládeže 
a s kulturní komisí.                  (iga) 

Město Hlučín hledá své výrazné osobnosti 
roku 2017, nominovat je lze do konce ledna



Firma

 
přijme instalatéra s praxí

Tel: 605 241 247
e-mail: filip@rehor.cz

Nabízíme:
• práci ve stabilní firmě

• solidní platové ohodnocení
• profesní školení a vzdělávání

Požadujeme: 
• vyučení a praxe v oboru

• řidičský průkaz sk. B
• svářečský průkaz výhodou






