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hlučínskénoviny

Nadšenci vracejí tradice. Na 
náměstí se budou péct kreple, 
projde jím masopustní průvod, 
chybět nebude zabijačka.  

               Čtěte na straně 7

Základní škola Hornická by mohla 
mít nové hřiště. I o tom budou 
jednat zastupitelé 22. února 
od 16 hodin.       

Čtěte na straně 3

Darkovičky se mohou těšit na 
nové povrchy silnic. Moravsko-
slezský kraj opraví ulici Jandovu, 
město ulici Kozmickou. 

      Čtěte na straně 2

Náročný rok letos čeká městskou společnost 
Vodovody a kanalizace (VaK) Hlučín. Mimo 
jiné se bude stěhovat. Radní města, kteří tvoří 
zároveň valnou hromadu společnosti, na svém 
prosincovém jednání uložili jednateli společ-
nosti zajistit změnu sídla a přestěhování společ-
nosti do budovy v ulici Úzká 717/3 v Hlučíně. 

„Uvolněné prostory v Kulturním domě Hlu-
čín, kde zatím firma VaK Hlučín sídlí, se budou 
nejprve rekonstruovat a poté je bude využívat 
kulturní dům pro rozšíření své činnosti,“ řekl 
starosta města Pavel Paschek.

„Zvýšíme tak komfort pro občany, kteří si bu-

dou moct vyřídit své záležitosti v TS Hlučín 
i VaK Hlučín pod jednou střechou,“ uvedl ředi-
tel VaK Hlučín Petr Schimánek.

 
Hned od začátku roku odstartuje firma řa-

du oprav. Už jsou schváleny dodavatelské fir-

my na opravy kanalizačního řadu v ulicích  
B. Němcové, K Boru a Písečná, kde jsou kana-
lizační stoky v již nevyhovujícím technickém 
stavu, takže opravy jsou opravdu nezbytné. 

V Písečné se bude opravovat také vodovod-
ní potrubí. Půjde o druhou etapu, která naváže 
na aktuální revitalizaci veřejných prostor ko-
lem kulturního domu. Vodovodní řady se bu-
dou opravovat také v ulicích 1. máje a Jarní, 
Boční, Ostravská, Severní a K Vlásence. Záro-
veň už společnost VaK Hlučín chystá projekto-
vou dokumentaci na vybudování oddílné splaš-
kové kanalizace v Bobrovníkách.                  (iga) 

Vodovody a kanalizace Hlučín se budou stěhovat

Poprvé v historii Tříkrálové sbírky 
se letos od 5. do 7. ledna podařilo 
v regionu překročit magickou hra-
nici 2 miliony korun, lidé na Hlu-
čínsku byli mimořádně štědří.  

„Vzhledem k velikosti regionu je 
to obdivuhodný výsledek. Zároveň 
je to důkaz, že lidé nejsou lhostej-
ní ke svému okolí a dokážou proje-
vit solidaritu a podělit se s potřeb-
nými,“ konstatoval ředitel Charity 
Hlučín Pavel Sobol.  

Za obyvateli Hlučínska do jejich 
domovů vyrazila o prvním ledno-
vém víkendu tisícovka dobrovol-
níků, aby předala radostnou zvěst 
a požehnání. „Velké poděkování pa-
tří všem, kteří naše koledníky přijali 
a svým příspěvkem pomohli. Váží-
me si také spolupráce s představite-
li měst a obcí, kněžími, zaměstnan-
ci úřadů, koordinátory, vedoucími 
skupin, samotnými koledníky i dal-
šími podporovateli. Bez jejich na-
sazení a ochoty by nebylo možné 
sbírku uskutečnit,“ doplnil ředitel 

Koledníci zahajovali Tříkrálovou sbírku v  Hlučíně na radnici u  starosty Pavla Paschka. V  kostýmech tří králů Kašpara,  
Baltazara a Melichara dorazili farář římskokatolické farnosti v Hlučíně Martin Šmíd, pastor apoštolské církve v Hlučíně 
Lubomír Bednárek a ředitel Charity Hlučín Pavel Sobol.                                                                                      Foto: Ivana Gračková    

Třem králům lidé na Hlučínsku otevírali 
dveře dokořán, vybrala se rekordní suma
VeLKá čáST VýTěžKu ZůSTaNe 
V reGIoNu, PoMoC roZDěLí 
CHarITa HLučíN. 

Sobol. V samotném Hlučíně se vy-
koledovalo 249 173 korun, v Dar-
kovičkách 80 036 korun a v Bob-

rovníkách 49 523 korun. Ve 25 
obcích Hlučínska koledníci vybra-
li do kasiček 2 232 898. Dle celo- 

státního klíče z toho zůstane Cha-
ritě Hlučín na pomoc místním po-
třebným 1 451 384 korun.        (iga)  

„
CHySTá Se ProJeKToVá 
DoKuMeNTaCe 
Na oDDíLNou SPLaŠKoVou 
KaNaLIZaCI V BoBroVNíKáCH. 



SLoVo STaroSTyn
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Hledání nejlepších cest
Petici proti smě-

ně pozemků u zám-
ku za prostory v ro-
dinné zástavbě na 
Balgarovci doru-
čili v lednu občané 

z lokality pod Vinnou horou k nám 
na radnici. Na ploše města mezi ro-
dinnými domky si totiž před lety své-
pomocně vybudovali hřiště. A svah, 
který se vytvořil mezi dvěma volný-
mi parcelami, místní děti využívají 
k sáňkování. Byla by škoda o takový 
plácek přijít, jsou přesvědčeni autoři 
petice. Přestože jde o pozemky, kte-
ré jsou podle územního plánu měs-
ta určeny do budoucna k rodinné zá-
stavbě, dáváme jim za pravdu. Děti 
určitě potřebují někde blízko svého 
bydliště prostor, kde by se vyřádily. 
A nás moc těší, že se místní lidé o lo-
kalitu sami starají a udržují si ji. Pro 
všechny, kteří se teď obávají o osud 
hřiště, máme dobrou zprávu. Likvi-
dovat se v dohledné době určitě ne-
bude. 

Město už od roku 2003, kdy po-
zemky v těsném okruhu kolem zám-
ku získal v dražbě soukromý inves-
tor, usiluje o jejich získání. Koná se 
na nich řada krásných akcí, ať už je 
pořádá město nebo některé organi-
zace. K zámku se nastěhovaly veliko-
noční trhy i nový festival základních 
uměleckých škol Srdeční záležitost. 
Vstřícný soukromý majitel pozem-
ků s jejich využíváním nejen souhla-
sí, ale město za ně poslední tři roky 
ani nemusí hradit nájem. Jenže se 
jedná o velmi cennou lokalitu. Kos-
tel spolu s domem dětí a se zámkem, 
v němž je muzeum i knihovna, do-
hromady vytvářejí jedinečnou atmo-
sféru dalšího městského centra, kul-
turního a duchovního. Takové místo 
zasluhuje péči. Architekti s ním mají 
do budoucna velké plány například 
v návaznosti na Zámecký park, kte-
rý byl kdysi součástí areálu, než ho 
násilně přeťala silnice I/56. Zásadní 
parkové úpravy by slušely i nejbližší-
mu okolí zámku. Jenže  město nesmí 
v souladu s podmínkami hospodaře-
ní investovat do soukromého majet-
ku. Proto nyní hledá v součinnosti 
s vlastníkem pozemků kolem zámku 
parcely vhodné pro směnu. Zatím ne-
ní jasné, které to budou. Ale pokud 
by nakonec opravdu padla volba na 
Balgarovac, místní se o osud své-
ho plácku nemusí obávat. Jejich pří-
padný budoucí vlastník je vnímá ja-
ko investici, nechce na nich aktuálně 
nic stavět. Součástí smlouvy o smě-
ně by proto byla dohoda, že si město 
parcely obratem vypůjčí a dál je ne-
chá minimálně na deset let k využí-
vání obyvatelům lokality. To je dost 
dlouhá doba na hledání jiného pro-
storu vhodného pro vybudování re-
gulérního hřiště.    

město

NoVé PoVrCHy Se 
PřIPraVuJí HNeD Na 
NěKoLIKa SILNICíCH  
V DarKoVIčKáCH. 

Projektovou dokumentaci opravy 
silnice II/469 z Hlučína ve směru na 
Šilheřovice letos začne připravovat 
Správa silnic Moravskoslezského 
kraje. Vychází tak vstříc požadav-
kům starostů Hlučína, Markvar-
tovic a Šilheřovic. Silnice se má 
opravovat od odbočky na Vřesinu 
až po Šilheřovice. Navazující úsek 
v Šilheřovicích už je zrekonstruo-
vaný. 

„Jsme rádi, že kraj vyslyšel naše 
připomínky, jde totiž o velmi frek-
ventovanou cestu, která je ve špat-
ném stavu," řekl starosta Hlučína 
Pavel Paschek. Zároveň letos Sprá-
va silnic MSK opraví ulici Jando-
vou v Darkovičkách ve zhruba 450 
metrů dlouhém úseku od křižovat-
ky s ulicí Vřesinskou po obchod 
v ulici Kozmické. Původně se s ní 
počítalo už v loňském roce, nako-
nec na ni ale kraji nezbyly peníze. 

„Opravené silnice se pak nesmí 
minimálně pět let znova rozkopat, 
případné přípojky k rodinným do-
mům, které nebudou hotové před 
dokončením opravy, proto nebude 
možné následně udělat,” upozornila 
především všechny místní obyvate-
le Alena Černochová ze Správy sil-
nic MSK. 

„Uvítali bychom opravu celé uli-
ce Jandovy, ale protože v příštích 
letech je v plánu stavba kanaliza-
ce v Darkovičkách, která zasáhne 
i část Jandovy, musíme se zbytkem 
ulice posečkat,“ doplnila vedou-
cí investičního odboru Městského 
úřadu Hlučín Gabriela Dihlová. 

Přiléhající ulici Kozmickou ale 
město letos pravděpodobně opraví, 
přestože se jí stavební práce při bu-
dování kanalizace nevyhnou. 

„Ta ulice už opravdu vypadá jako 
tankodrom a hlavně místní lidé si 
na ní zbytečně ničí svá auta. Takže 

Kraj opraví část ulice Jandovy

s její opravou nechceme čekat ně-
kolik dalších let, než bude hotova 
nová kanalizace,“ uvedla místosta-
rostka Hlučína Blanka Kotrlová. 

Naposledy Moravskoslezský kraj 
v Hlučíně nově asfaltoval v roce 
2015 komunikaci v ulici Vřesinské, 
která navazuje na Jandovu.

„Letos počítáme s tím, že za opra-
vy a modernizace silnic II. a III. tří-
dy Moravskoslezský kraj ze svého 
rozpočtu utratí přes 30 milionů ko-
run. Další stovky milionů bychom 
měli na opravy komunikací dostat 
ze Státního fondu dopravní infra-
struktury a z evropských fondů,“ 
sdělil náměstek hejtmana pro do-
pravu a chytrý region Jakub Unuc-
ka. 

Podle informací Miroslavy Chle-

bounové z oddělení komunikace 
Úřadu Moravskoslezského kraje 
si Správa silnic MSK nechala lo-
ni prověřit a posoudit všech 2 735 
kilometrů silnic nižších tříd, o kte-
ré se stará. Hodnoticími kritérii 
byla podélná nerovnost, hloubka 
vyjetých kolejí, hloubka vody v ko-
lejích, struktura a poruchy vozovek. 
Ukázalo se, že 23 procent těchto sil-
nic je v havarijním stavu. 

„Podle tohoto výsledku jsme pak 
sestavili plán rekonstrukcí a oprav 
a silnice postupně opravujeme. 
Předpokládám, že se nám opět po-
daří ve veřejných soutěžích dosáh-
nout nižších než projektových cen, 
takže i letos opravíme všechno to, 
co nutně potřebujeme,“ dodal Ja-
kub Unucka.         Ivana Gračková

Křižovatka ulic Jandova a Kozmická.                                          Foto: Ivana Gračková

Zájem o senior taxi mezi zákazníky roste
Také v roce 2018 bude město Hlu-

čín poskytovat svým starším obča-
nům dotovanou službu známou ja-
ko senior taxi. Loni šlo na provoz 
služby 232 470 korun,  letos roz-
počet počítá celkem s 260 tisíci ko-
runami. 

Město službu nabízí seniorům od 
dubna roku 2015. Je určena pro ob-
čany Hlučína starší sedmdesáti let, 

které senior taxi odveze na vybra-
ná místa za dotovanou cenu patnáct 
korun, a to v pracovní dny od 6 do 
15 hodin. 

Dopraví je z místa bydliště na ná-
městí, k poště, poliklinice, k Domo-
vu pod Vinnou horou a k budově 
lékařů v Cihelní ulici. Po prvních 
zkušenostech přibyla také stanovi-
ště u budovy lékařských ambulancí 

v Hrnčířské ulici a v ulici Zahradní, 
ale také k zámku, kde sídlí klub se-
niorů, či hřbitovu na Zahradní. 

Za dopravu neplatí doprovod, po-
kud je potřebný. Pro jistotu je dob-
ré, když si občan službu objedná na 
telefonním čísle 606 600 154 ales-
poň den předem, aby se mu nestalo, 
že taxikář nebude mít volnou kapa-
citu.                                          (iga)



Vybudování nové uličky, která 
v historickém centru města propo-
jí Hrnčířskou a Školní, má město 
Hlučín v plánu na letošní rok. Mě-
la by tak vzniknout přímá trasa od 
železničního nádraží až k náměstí.  

„Propojení ulic Hrnčířská a Školní 
vychází z dlouhodobých úvah plá-
nování rozvoje města. Již od me-
ziválečného období se v územních 
a urbanistických plánech objevuje 
záměr v různém rozsahu a prove-
dení na vhodnější propojení histo-
rického centra města s jeho severo-
východní novodobější částí,“ uvedl 
městský architekt Jan Richter. 

Doplní se tak pěší tah od sídliště 
OKD přes vlakové nádraží na Mí-
rové náměstí až k Hlučínskému je-
zeru. 

Propojení ulic Hrnčířská a Škol-
ní by mělo být přirozeným pokra-
čováním ulice Dr. E. Beneše vedou-
cí kolem sušárny hadic s vyústěním 
před penziónem Florian. Historická 
sušárna bude jednou z architekto-
nických dominant nové uličky. 

„Plánované propojení by mě-
lo svým uspořádáním částečně na-
vázat na ulici Dr. E. Beneše, kte-
rá byla založena za první republiky 
jako městský bulvár s alejemi stro-
mů spojující vlakové nádraží s cen-
trem města. Na této ulici vyrost-

NěKDeJŠí BuLVár 
Dr. e. BeNeŠe Se DočKá 
PoKračoVáNí. 
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n projednala smlouvu na veteri-
nární úkony u odchycených tou-
lavých koček s MVDr. Petrem 
Gajdošíkem z Hlučína. 
n jmenovala členkou komise míst-

ní Agendy 21 a projektu Zdravé 
město Hlučín Darinu Krejzlovou, 
vedoucí odboru rozvoje Městské-
ho úřadu Hlučín.  
n udělila souhlas Základní škole 

a mateřské škole Hlučín-Darko-
vičky se žádostí o dotaci ze Stát-
ního fondu životního prostředí na 
rekonstrukci zahrady v přírodním 
stylu a schválila této škole přije-
tí finanční podpory z evropských 
dotací IROP na projekt jazykové-
ho centra.
n navrhla člena hodnotící komise 

pro posouzení a hodnocení nabí-
dek k veřejné zakázce na sanaci, 
rekultivaci a revitalizaci území po 
těžbě štěrkopísku u Hlučínského 
jezera. Bude jím Tomáš Skokan, 
pracovník Povodí Odry. Náhrad-
níkem je Pavel Křižák, vedoucí 
odboru výstavby Městského úřa-
du Hlučín. 

raDa MěSTa V LeDNun

město

Ulička spojí nádraží s centrem

Jednou z  dominant nového propojení bude historická sušárna hasičských  
hadic.                                          Foto: Jan richter

Kvůli výhodnějším finančním 
podmínkám mění Vodovody a ka-
nalizace Hlučín banku a bankovní 
účet. Nově se budou platby za vodné 
a stočné posílat do Fio banky. „No-
vé číslo účtu pro platby vodného 
a stočného je 2301357272/2010,“ 
řekla Eva Krieblová, technická pra-
covnice VaK Hlučín.               (red)

Vodné a stočné se bude
posílat na jiný účet

Dům dětí a mládeže Hlučín pořá-
dá v termínu od 5. do 8. března pří-
městský jarní tábor. Cena je 1000 
korun. „Přihlášky je nutné podat 
nejpozději do 12. února,” informo-
vala pracovnice domu dětí Karolína 
Chudějová.                                         (red)   

Dům dětí zve na tábor
Obnovit stromořadí podél ulice 

Ostravské chce město Hlučín. Stá-
vající stromy i keře jsou hodně po-
škozené, ničí je hlavně posypová 
sůl, která se na ně v zimě dostává 
z komunikace I/56. 

„Stávající vegetační doprovod ko-
lem komunikace tvoří výsadba stro-
mů a keřů v délce asi 165 metrů.  
Jedná se zejména o stromořadí to-
polu černého, dále o javory a lípy. 
Mezi stromy a silnicí rostou list-
naté a jehličnaté keře, zejména ze-
rav a zimolez. Mnohé tyto dřevi-
ny jsou velmi poškozené, z topolů 
často padají suché větve, jehlična-
té keře usychají vlivem negativního 
působení posypové soli,“ komento-
vala situaci vedoucí odboru životní-
ho prostředí Soňa Prášková.

Loni proto město zadalo zpraco-
vání projektu na obnovu stromořa-
dí v Ostravské ulici. Nyní využije 
období vegetačního klidu k vykáce-

Stromořadí v Ostravské se bude obnovovat

ly významné městské stavby, na 
ose od vlakového nádraží po penzi-
on Florián se nachází čtyři kulturní 
památky. Jsou to objekt bývalé vo-
dárny, soubor obytných domů, bý-
valá sušárna hadic a bývalá hasič-
ské zbrojnice, ze které je dnes právě 
penzión Florián,“ doplnil Jan Rich-
ter. 

Uspořádání a materiálové řeše-
ní nové ulice bude navazovat na již 
hotové rekonstrukce ulic v centru 
města. Použita bude kvalitní žulo-
vá dlažba. Osvětlení, lavičky a koše 
budou v soudobém designu podob-
ně jako na náměstí. V uličce se vy-
sadí nové stromy. Odhadované ná-
klady jsou 8 až 10 milionů korun. 

„Propojení ulic by mělo zajis-
tit obyvatelům města pohodlnější 
a bezpečnější pohyb mezi jednot-
livými částmi města. Při průcho-
du z historického centra směrem 
na vlakové nádraží, poštu, poli-
cii, gymnázium nebo sportovní sta-
dión nebudou muset obcházet po 
ulici Generála Svobody stejně tak 
v opačném směru při cestě do cent-
ra města,“ uvedl radní města Rudolf 
Gogolín. 

V budoucnu by mohly podél no-
vého propojení vyrůst nové stavby 
vhodné velikosti, které by dotvořily 
nově vzniklý veřejný prostor nava-
zující svým charakterem na zástav-
bu historického centra města.  (iga)

Zastupitelé budou
rozhodovat i o hřišti

Základní škola Hornická by mohla 
mít nové multifunkční hřiště s při-
spěním Nadace ČEZ. Záleží nyní 
na tom, zda s přijetím grantu na je-
ho vybudování budou souhlasit za-
stupitelé. Ti se na svém zasedání 
sejdou ve čtvrtek 22. února v 16 ho-
din v Kulturním domě Hlučín. Za-
sedání je veřejné, z jeho jednání se 
bude vysílat přímý přenos na webu 
města. Podrobný program najdou 
zájemci na webu města od 12. úno-
ra.                                             (iga)     

ní většiny stávajících stromů a ke-
řů. Poté se budou odstraňovat pa-
řezy a upravovat terén a na podzim 
se bude vysazovat nové stromořadí 
i keřové patro. 

Celkem se mezi autobusovým ná-
dražím a podchodem vysadí 33 lip 

velkolistých, 85 kusů svídy dřínu 
a 277 keřů pámelníků bílého. Nové 
stromy už budou větší, o obvodu 14 
až 16 centimetrů. |Keře budou chrá-
nit stromy před vlivem soli ze silni-
ce, budou mít funkci protihlukovou 
a estetickou.                              (iga)

alej podél ostravské ulice je poničená.                       Foto: His Madworld



hlučínskénoviny [4] město

Prodejna jízdních dokladů se zno-
va otevřela v Hlučíně na autobu-
sovém nádraží. Provozuje ji Koor-
dinátor integrovaného dopravního 
systému Moravskoslezského kraje 
(KODIS). Vychází tak vstříc poža-
davku vedení města Hlučín. 

„Rozhodnutí Dopravního podni-
ku Ostrava, který ukončil v cent-
ru Hlučína prodej jízdních dokladů 
a zrušil automaty na jízdenky, jsme 
vnímali jako další, velmi nešťast-
ný krok. Zejména starší občané 
mají problém jezdit si pro doklady 
například do Ostravy a elektronic-
ký nákup dokladů je pro ně mnoh-
dy nezvládnutelný,“ uvedl starosta 
Hlučína Pavel Paschek. 

„V souladu s konceptem Smart ci-
ty a smart region: Nová šance pro 
Ostravu a Moravskoslezský kraj je 
v oblasti veřejných služeb v přepra-
vě cestujících postupně naplňová-
na elektronizace jízdenek a bezho-
tovostní odbavení cestujících s tím, 
že dosavadní systém odbavení ces-
tujících pomocí papírového jízdné-
ho již nebude podporován,“ uvedl 
předseda představenstva Dopravní-
ho podniku Ostrava Daniel Morys.  
Doplnil, že jízdné je možné zapla-
tit elektronicky prostřednictví elek-
tronické peněženky ODISky nebo 
bezkontaktní platební kartou i SMS 
zprávou. 

Po měsíční pauze se vrací na autobusové 
nádraží prodejna jízdních dokladů

Na úplnou elektronizaci prode-
je jízdních dokladů chce Doprav-
ní podnik Ostrava definitivně pře-
jít od příštího roku. Prodej dokladů 
na hlučínském autobusovém nádra-
ží ukončil již 8. prosince 2017.  

„Pro mnohé občany to byla velmi 
nepříjemná zpráva, proto jsme rádi, 

že nám KODIS takto vyšel vstříc,“ 
doplnil starosta. Novému provozo-
vateli pronajímá za velmi výhod-
ných podmínek prostory na autobu-
sovém nádraží městská společnost 
TS Hlučín. Prodejnu v nich Koordi-
nátor ODIS otevřel poprvé 25. led-
na. 

„Naše společnost měla prodejnu 
převzít a provozovat v ní Doprav-
ní infocentrum ODIS včetně prode-
je jízdních dokladů až od prosince 
2018, kdy začne příměstskou au-
tobusovou dopravu na Hlučínsku 
provozovat dopravce vzešlý z vý-
běrového řízení. Ale vedení města 
Hlučína se na nás obrátilo s pros-
bou, abychom provoz centra zaháji-
li co nejdříve. Přístup na obou stra-
nách byl natolik vstřícný, že jsme 
mohli otevřít bezmála o rok dříve, 
než bylo původně v plánu,“ uvedl 
Aleš Stejskal, jednatel společnos-
ti KODIS. 

Hlučínské dopravní infocentrum 
je už páté, které KODIS v kraji pro-
vozuje. Otevřené bude vždy od 25. 
dne v měsíci do 8. dne následující-
ho měsíce. Provozní doba je v pon-
dělí a ve středu od 6 do 8 hodin a od 
12.30 do 16 hodin, v úterý, ve čtvr-
tek a v pátek od 6 do 10 hodin a od 
10.30 do 14 hodin. Centrum posky-
tuje dopravní informace o veřej-
né dopravě v rámci ODIS, prodává 
krátkodobé papírové jízdenky Ost-
rava XXL, nahrává dlouhodobé ča-
sové jízdenky na ODISky a nabíjí 
elektronické peněženky na ODISce. 
Nepřijímá ale žádosti o nové ODIS-
ky ani nevyřizuje reklamace. 

Získat jízdní doklady je i nadále 
možné také v provozovně na želez-
ničním nádraží v Hlučíně, a to den-
ně od pondělí do pátku od 5.15 do 
16.35 a o víkendových dnech od 
8.25 do 18.35.       Ivana Gračková

Odběr starých pneumatik ve sběr-
ném dvoře TS Hlučín bude postup-
ně končit. Podle zákona je totiž po-
vinen odebírat ojeté pneumatiky 
jejich prodejce.  

„V souladu s § 38 zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změ-
ně některých dalších zákonů v plat-
ném znění, se na pneumatiky vzta-
huje povinnost zpětného odběru. 
Povinnost tohoto zpětného odbě-
ru má podnikající právnická ne-
bo fyzická osoba, která tyto výrob-
ky uvádí na trh,“ objasnila vedoucí 
odboru životního prostředí a komu-
nálních služeb Soňa Prášková.  

Prodejce pneumatik je povinen 
informovat konečného uživatele 
o způsobu zajištění zpětného od-

běru pneumatik. „V  případě, že 
tak neučiní, je povinen tyto použi-
té výrobky odebírat přímo v pro-
vozovně, to bez nároku na úplatu 
od konečného uživatele, po celou 
provozní dobu a bez vázání použi-
tých výrobků určených ke zpětné-
mu odběru na nákup zboží,“ dopl-
nila Soňa Prášková. Odběr je vždy 
bezplatný bez ohledu na to, kde mo-
torista nové pneumatiky pořídil.

Seznam míst zpětného odběru 
pro celou republiku je k dispozi-
ci na stránkách ministerstva život-
ního prostředí https://www.mzp.cz/
cz/odber_pneu. V Hlučíně to jsou 
např. firmy Pneu OK-shop, Chle-
biš, Automotoland CZ nebo Dirtbi-
kes.                                          (red) 

Stará pneu se berou zpět

žáDoSTI MěSTa HLučíN 
VyŠeL oBraTeM VSTříC 
KoDIS.

Papírové jízdní doklady se budou používat čím dál méně. Foto: Ivana Gračková

Každá domácnost v Hlučíně už by 
měla mít složenky k platbě poplat-
ku za likvidaci komunálního odpa-
du, které se roznášely v lednu. 

„Pokud se stalo, že někdo složen-
ku neobdržel, neznamená to, že po-
platek nemusí platit. Někdy se to-
tiž stává, že složenku není možné 
doručit, protože rodinné domy na-
příklad nejsou označeny popisnými 
a orientačními čísly, na poštovních 
schránkách chybí štítky se jmény 
a podobně,“ vysvětlila vedoucí od-
boru životního prostředí Soňa Práš-
ková. 

Poplatek za likvidaci odpadu 
v částce 550 korun je povinen uhra-

dit každý poplatník nejpozději do 
30. června. U každé platby je třeba 
vždy uvést správný variabilní sym-
bol. Platbu lez uhradit převodem na 
účet nebo na pokladně města. Po-
platníci, kteří už jsou z minulých 
let zaevidování, stačí při platbě na 
pokladně nahlásit jméno, příjmení, 
bydliště a datum narození, variabil-
ní symbol pracovnice pokladny do-
plní sama.  Pokud někdo nezná svůj 
variabilní symbol, může si ho zjis-
tit u Martiny Vjačkové na odboru 
životního prostředí a komunálních 
služeb osobně, mailem na adrese 
vjackova@hlucin. cz, nebo telefo-
nicky na čísle 595 020 219.     (red) 

Poplatek za odpad
se hradí do konce června
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KDyBy MěL HLučíN 
aMPLIoNy už DříVe, 
NeMuSeLy BýT ŠKoDy PřI 
ZáPLaVáCH TaK VeLKé. 

Instalace amplionů varovného 
systému, na který město čekalo té-
měř deset let, se aktuálně dokonču-
je v Hlučíně, Bobrovníkách i Dar-
kovičkách. Systém by měl zaručit 
včasné varování obyvatel města na-
příklad v případě povodní nebo ji-
ných ohrožení. Testovat by se měl 
nejpozději v dubnu. 

Ampliony se od začátku led-
na montovaly na sloupy veřejného 
osvětlení nebo elektrického vedení 
v celém městě. 

„Varovný systém bude v rámci 
krizového řízení sloužit občanům 
města ke včasnému upozornění na 
blížící se nebezpečí, jako jsou po-
vodně, zemětřesení, požáry a po-
dobně. Město ho může mimořádně 
využívat také jako občasný mobilní 
rozhlas, pomocí kterého bude obča-
ny informovat o důležitých věcech 
v našem městě. Z celkové částky 
8 milionů korun, na kterou varov-
ný systém přijde, zaplatí město ze 
svého rozpočtu jen necelé dva a půl 
milionu korun, zbytek pokryje do-
tace,” uvedl starosta Pavel Paschek. 
Podle něj město na varovný systém 
už netrpělivě čekalo. 

„Kdyby ho Hlučín měl už dříve, 
nemuselo například při záplavách 
v roce 1997 dojít k tak velkým ma-
teriálním škodám,” doplnil starosta 
Hlučína. Dotaci na protipovodňová 
opatření obdržel Hlučín v loňském 
roce, jejich součástí jsou varovný 
systém v podobě bezdrátového roz-
hlasu a digitální povodňový plán. 
Plán je již zpracovaný a je k dispo-
zici na internetové adrese https://
www.edpp.cz/povodnovy-plan/hlu-
cin/. Bezdrátovým rozhlasem bu-
de pokryto celé území Hlučína, 
Bobrovníků a Darkoviček. Město 
jím bude občany informovat napří-
klad o hrozící povodni, přívalových 
srážkách nebo jiném nebezpečí.

„Nová protipovodňová opatření 
významně zlepší protipovodňovou 
ochranu, hlavně umožní v případě 
nebezpečí včas varovat obyvatele 
města a zlepšit vzájemnou komuni-
kaci, zjednodušit předávání urgent-
ních sdělení v případech nouze. 
Hlavním smyslem a cílem zave-
dení systému opatření je vyloučit 
ztráty na lidských životech a mini-
malizovat včasným informováním 
materiální škody při mimořádných 
událostech a krizových situacích,” 
objasnila Jarmila Harazinová z kri-
zového řízení a požární ochrany 
Městského  úřadu Hlučín. 

Reproduktory se umisťují pod-

V Hlučíně se montuje nový varovný systém
le projektu v Hlučíně na 170 míst  
a v Bobrovníkách i Darkovičkách 
vždy na padesát míst tak, aby za-
jistily dosah do všech domácností. 
Obsluha zařízení může volit kon-
krétní příjmovou skupinu, tedy že 
informaci bude předávat jen ve vy-
braných částech města podle cha-
rakteru sdělení. Vždy první středu 
v měsíci v pravé poledne se bude 
systém testovat. Vysílat informa-
ce bude možné jak prostřednictvím 
mikrofonu z ústředny, tak z mo-
bilního telefonu například staros-
ty města nebo dalších členů bez-
pečnostní rady či krizového štábu. 
V případě výpadku dodávky elek-
trické energie je zálohován tak, aby 
byl funkční minimálně 72 hodin. 
Cena protipovodňových opatření je 
8 334 660 korun, dotace činí 5 857 
445, město ze svého rozpočtu uhra-
dí 2 477 215 korun. Povinnost při-
pravovat město na krizové situace 
a informovat občany je stanovena 
zákonem. 

„Bezpečnostní situace v součas-

nosti vyžaduje stále více pozor-
nosti. S vývojem ve společnosti, 
se sociálními změnami, s nový-
mi a rozvíjejícími se technologie-
mi, s postupem v oblasti vědy se 
logicky objevují a vznikají nové ty-
py a množství bezpečnostních rizik. 
A dotýkají se všech bez výjimky, 
tedy i nás v Hlučíně. Člověk je kvů-
li své závislosti na civilizaci a je-
jích vymoženostech stále více zra-
nitelný. Účinnou součástí systému 
ochrany občanů je rychlé a včasné 
varování před hrozícím nebezpe-
čím. Nejedná se jen o povodně. Na 
závažnosti nabývají i následky do-
pravních nehod, je třeba se připra-
vovat třeba  i na sociální nepokoje, 
násilné akce, dlouhotrvající sucho, 
dlouhotrvající výpadky dodávek 
elektřiny, vypuknutí nákaz, váž-
nější zemětřesení, ničivé vichřice. 
Všechna nebezpečí jsme v rámci 
krizového řízení vytipovali pro na-
še město jako pravděpodobná a je 
třeba s nimi počítat,” doplnila Jar-
mila Harazinová.  Ivana Gračková

Františka a jeho maminku v lednu navštívila místostarostka Hlučína Blanka Kotrlová. Chtěla se nejen po-
dívat na Fanouškovy pokroky, ale také ho v jeho úsilí povzbudit drobnými dárky.        Foto: Ivana Gračková

Už po čtvrté od roku 2016 absolvoval s přispě-
ním celohlučínské sbírky čtyřletý František Ště-
páník speciální rehabilitační program v rámci 
svého lednového lázeňského pobytu v Sanatori-
ích Klimkovice. 

Z nechodícího a nemluvícího chlapce s výraz-
ně omezenou motorikou vlivem dětské mozkové 
obrny postupně roste pořádně živý kluk. Už se 
pohybuje s pomocí berliček a také jezdí na své 
speciální trojkolce. A začíná mluvit. Pro mamin-
ku Martinu to ale znamená nepolevovat ve cvi-
čení, které s chlapcem zvládá. 

František navštěvuje Dětskou rehabilitaci Hlu-
čín, kde se mu dostává základní rehabilitační 
péče, jezdí pravidelně na náročné rehabilitační 
pobyty, navštěvuje klinickou logopedku a teď 
navíc bude chodit minimálně půl roku na pravi-
delné intenzivní rehabilitace do porubského cen-
tra Arcada. 

Zatímco na začátku spolupráce byla rodina 
závislá hlavně na celohlučínské sbírce, ze kte-
ré se pro Františka hradily rehabilitační progra-
my i různé pomůcky, dnes už si maminka našla 
i další zdroje pomoci, aby peníze nasbírané lid-
mi z Hlučína mohly případně posloužit i jiným 
dětem. 

Cvičení Fanouškovi pomáhá, ale je to dřina pro něj i rodinu

„Zpočátku mi naprosto chyběly informace. 
Díky kontaktům s mnoha dalšími rodiči posti-
žených dětí, s nimiž jsem se seznámila hlavně 
v klimkovických lázních a také v Asociaci ro-
dičů dětí s dětskou mozkovou obrnou, jsem se 
dověděla o mnohých možnostech. Snažím se je 
co nejvíce využívat. Každá máma přece udělá 
pro svoje dítě maximum. A já denně vidím, jak 

Fanouškovi intenzivní cvičení pomáhá,“ řekla 
Martina Štěpáníková. Speciální doplňkový pro-
gram k lednovému lázeňskému pobytu, na který 
Františka poslala Česká průmyslová pojišťovna, 
se opět hradil z celohlučínské sbírky. Na tu stá-
le přispívají jednotlivci i kolektivy. Číslo účtu, 
kam může poslat libovolnou finanční částku ka-
ždý, kdo chce pomoci, je 6413092/0800.     (iga)
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Celou řadu vzdělávacích aktivit 
nabízí město Hlučín v rámci Ko-
munitního plánování Hlučínska 
svým seniorům. Podmínkou vždy 
je dostatečný zájem. Aktuálně 
jsou v plánu počítačové kurzy pro 
začátečníky i pokročilé. Usku-
tečnit by se mohl i speciální po-
čítačový kurz pro zdravotně zne-
výhodněné občany. Otevřít by se 
mohly též jazykové kurzy anglič-
tiny a němčiny. Samostatně se po-
čítá s kurzem angličtiny pro zdra-
votně znevýhodněné občany. 

„Všechny kurzy se budou oteví-
rat v případě, že se naplní jejich 

kapacita. Cena je ve všech pří-
padech 300 korun za deset lekcí. 
Kurzy jsou určeny výhradně pro 
občany seniorského věku z Hlu-
čína, Darkoviček a Bobrovníků, 
případně pro zdravotně znevý-
hodněné občany města,“ informo-
vala Tereza Šimánková z Měst-
ského úřadu Hlučín. 

Zájemci o jednotlivé vzděláva-
cí kurzy se mohou hlásit osobně 
u Terezy Šimánkové v kanceláři 
101, budova B radnice, popřípadě 
na čísle 595 020 317 nebo na mai-
lu simankova@hlucin.cz, nejpoz-
ději do 18. února.                  (iga) 

Senioři se mohou učit
jazyky i práci s počítačem

Novely zákona o obecní policii, 
která od letošního roku umožňuje, 
aby se strážníkem stal člověk od 18 
let, zatím město Hlučín nebude vy-
užívat. 

Dosud byla minimální věko-
vá hranice 21 let a ani nyní zákon 
mladším strážníkům neumožňuje 
nosit zbraň nebo řídit vozidlo s prá-
vem přednosti v jízdě. Čtrnáctitisí-
cový Hlučín, jehož městská poli-
cie obsluhuje i několik přilehlých 
obcí, má schválených 18 strážníků, 
ve stavu jich je 17, v ulicích ještě 
o dva méně.

„Jeden z našich strážníků je v re-
kvalifikačním kurzu. Máme to na-
plánováno tak, že po skončení 
kurzu vystřídá svého kolegu odchá-
zejícího z našich řad. Bude nás tedy 
šestnáct,” objasnil vedoucí Měst-
ské police Hlučín Luděk Olšovský. 
O navýšení stavu v této chvíli ne-
uvažuje. Ostatně z osmnáctiletých 
adeptů se dosud o práci v řadách 
hlučínské městské policie nikdo ne-
zajímal. 

„V posledních dvou letech jsme 

nabírali nové strážníky průběžně 
tak, jak odcházeli ti předchozí, na-
příklad po dosažení důchodové-
ho věku nebo kvůli nesplnění kva-
lifikačních kritérií, třeba vzdělání. 
Spolupracovali jsme s úřadem prá-
ce, s nímž jsme vesměs vytipovali 
vhodného adepta na práci preven-
tisty kriminality. Pro ty šikovné je 
to dobrý odrazový můstek pro pře-
chod do řad městské policie,“ dopl-
nil starosta Hlučína a velitel Měst-
ské policie Hlučín Pavel Paschek.

Před třemi lety přijal Hlučín do 
řad městské policie poprvé ve své 
historii jednu ženu do tehdy vý-
hradně mužského kolektivu. 

„Stoprocentně se osvědčila a ani 
z okolí jsem nezaznamenal negativ-
ní ohlasy. Zprvu jsem měl obavy, že 
si k ní přestupci budou dovolovat, 
že po ní budou třeba křičet, ale opak 
je pravdou. Více si při projednává-
ní přestupku dovolí ke strážníko-
vi, než ke strážnici,” komentoval to 
Luděk Olšovský. I pachatelé drob-
ných přestupků jsou prostě v jádru 
gentlemani.                                (iga)

Osmnáctiletí adepti se mezi 
hlučínské strážníky nehlásí

OKÉNKO STRÁŽNÍKŮn
Prosinec se vymykal ročnímu trendu 

Uplynulý rok byl naprosto rekordní v nízkém stavu nezaměstnaných na 
Hlučínsku, ukazatele po celý rok neustále klesaly. Až v prosinci nezaměst-
nanost mírně vzrostla o 0,4 procentní body a usadila se na 2,5 procenta. 
Pro srovnání v prosinci 2016 to bylo 3,5 procenta. „V prosinci 2017 by-
lo v naší evidenci 766 uchazečů o zaměstnání. To je o 84 více než koncem 
listopadu. Ovšem v meziročním srovnání se jedná o pokles o 346 lidí,“ in-
formoval ředitel Úřadu práce v Hlučíně Leoš Jakubec. Volných pracovních 
míst bylo koncem měsíce celkem 188, což je o 4 více než v listopadu a je 
to vyšší hodnota o 22 míst, než za stejné období roku 2016.                      (iga) 

OKÉNKO ÚPn

Současná prodejna Lidl v Hlučí-
ně zůstane od středy 17. ledna uza-
vřena. Na jejím místě vyroste úplně 
nový typ prodejny založený na eko-
logických principech. Pro zákazní-
ky by nakupování v něm mělo být 
komfortnější. Znovu otevřít by měl 
hlučínský Lidl letos v létě. 

Nová budova prodejny se bude od 
ostatních prodejen lišit již na první 
pohled moderním architektonickým 
pojetím, nově uspořádaným vstup-
ním zádveřím, vzdušným, velkory-
se pojatým prostorem s dostatkem 
denního světla, který umocní men-
ší množství barev v interiéru či po-
užité osvětlení. Město Hlučín o tom 
informovala tisková mluvčí společ-
nosti Lidl v České republice Zuza-
na Holá.

Novinkou budou například širší 
uličky, větší úsek čerstvých potra-

Lidl se v lednu na půl roku uzavřel, v létě 
zákazníky čeká otevření nové prodejny

vin, komfortnější odkládací prostor 
u pokladen nebo toalety pro zákaz-
níky s přebalovacím pultem.

„V novém konceptu našich prode-
jen myslíme především na zákaz-
níky, kterým přinese komfortnější 
nakupování od začátku až do kon-
ce. Snažíme se tak vyjít vstříc jejich 

potřebám, jež se za poslední roky 
výrazně změnily. Neméně důleži-
tí jsou pro nás ale naši zaměstnan-
ci, kterým tento stavební koncept 
přinese kromě optimalizovaného 
uspořádání skladových ploch napří-
klad velkorysé zázemí včetně tera-
sy umístěné v prvním patře budovy. 

Samotná prodejní plocha pak zů-
stává i nadále jednopodlažní,” oko-
mentovala výstavbu mluvčí. 

Upravovat se bude také přileh-
lé parkoviště. Všechna parkovací 
místa budou rozšířena ze stávají-
cích 2,5 na 2,7 metru, aby bylo par-
kování pohodlnější. Budova bude  
šetrnější k životnímu prostředí. 
Bude využívat energeticky úspor-
né a zároveň příjemné LED osvět-
lení, lepší budou tepelně-izolační 
vlastnosti objektu, využívat se bu-
de odpadní teplo i efektivní sys-
tém podlahového vytápění, použijí 
se ekologické chladicí technologie. 
Termín otevření nové prodejny je 
naplánován na červenec.

„Filozofie prodeje společnosti Lidl 
je založena na privátních značkách, 
které tvoří více než 80 procent veš-
kerého sortimentu. Spotřební zboží 
Lidl nabízí také ve svém interneto-
vém obchodě lidl-shop.cz,” doplni-
la mluvčí.                                 (red) 

Takto by měla v budoucnu vypadat prodejna Lidl v Hlučíně. 
 Foto: Miloslava Turková

NoVá  BuDoVa Se BuDe oD 
oSTaTNíCH ProDeJeN LIŠIT 
MoDerNí arCHITeKTurou. 
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Po netrpělivém očekávání vyšlo, 
s mírným zpožděním, nové číslo 
vlastivědného časopisu Hlučínsko. 

Čtenáři se opět mohou těšit na 
spoustu zajímavých článků týka-
jících se historie a kulturního dění 
v regionu. 

Hlučínští patrioti by si určitě ne-
měli nechat ujít rozhovor s hlučín-
ským rodákem Norbertem Stud-
nitzkým, jenž se v Německu stal 
úspěšným dirigentem. Zájem 
o hudbu se promítl do jeho širo-
ce pojatých aktivit, které v našem 
městě rozvíjel již během svých stu-
dijních let. Přestože žije již více než 
půlstoletí v zahraničí, udržuje si 
stále kontakty se svou domovinou. 

Mezi nejzajímavější příspěvky ak-
tuálního čísla náleží článek mapu-
jící socialistické umění v regionu 
nebo studie věnovaná anglické ar-
chitektuře v Šilheřovicích. 

Z příspěvku Ivana Motýla si čte-

nář může učinit představu o aktuál-
ním kulturním dění v Hlučíně. Ga-
lerie Wurst, jak se píše v titulku: 
nenápadná, prozatímní a trochu taj-
ná, existuje teprve několik málo let, 
avšak za tu dobu připravila několik 
velmi zajímavých akcí. 

Aktuální projekt s názvem „So 
was“ je příspěvkem k bližšímu po-
znání česko-německých vztahů 
a lze tedy právem předpokládat, 
že vyvolá i patřičnou polemiku. 
O tom, jak vznikl název této zvlášt-
ní výstavy, se čtenáři dozví v závě-
ru článku. 

Rubrika „obec“ je tentokrát vě-
nována Bohuslavicím. Kromě zají-
mavých textů časopis opět zaujme 
především fotografiemi, z nichž ně-
které budou publikovány vůbec po-
prvé. Časopis je k dostání v info-
centru na hlučínském zámku.

Jiří Neminář
pracovník Muzea Hlučínska 

Nenechte si ujít nové číslo 
časopisu Hlučínsko!

ParTa HLučíNSKýCH 
NaDŠeNCů CHCe Do MěSTa 
VráTIT TraDICe. 

Začátkem ledna jsme přivítali 
v našich domovech Tři krále, kteří 
jsou znamením začátku masopust-
ních, tanečních a plesových zábav. 
Tyto veselice mají trvat do popeleč-
né středy, která letos připadá na 14. 
února a je začátkem čtyřicetidenní-
ho půstu.

 Je to přelomový čas i v přírodě. 
Vše se probouzí ze zimního odpo-
činku a chystá se jarní bujení a ra-
šení. S touto dobou se pojí i vel-
ké množství tradic, které nám mají 
i v dnešní době co říct, jako napří-
klad pečení čerstvých  a lahodných 
voňavých kreplí, což jsou malé pl-
něné koblížky. 

K dalším tradicím patřilo draní pe-
ří, přičemž tento čas ženy obvykle 
končily federbalem. Oblíbené by-
ly také masopustní průvody masek, 
fašanky a zabijačky. 

Rozhodli jsme se některé z krás-
ných tradic u nás v Hlučíně znovu 
oživit. Proto zveme všechny od nej-
menších přes mládež, dospěláky až 
po seniory v sobotu 10. února dopo-
ledne na hlučínské náměstí. 

Kreple, zabijačka a masopustní průvod
se chystá na druhou únorovou sobotu

Masopustní průvod odstartuje 
v 9 hodin z náměstí Míru a za do-
provodu dechovky Hlučíňanky  
projde Ostravskou ulicí. Masky si-
ce budou k dispozici na náměstí, 
ale hlavně se meze nekladou domá-
cí improvizaci na téma masopust. 
Ovšem všechny kostýmy americ-
kých hrdinů a jejich zbroje nechej-
te doma! Na náměstí bude zároveň 
probíhat komentovaná zabijačka. 
Samozřejmě, že čuník nebude exi-
tovat na rynku, ale bude předem 
uspán pohádkami z Bruselu. Mů-
žete se těšit na předem připravené, 
teplé zabijačkové pokrmy, jako je 
prdelanka, jitrnice, jelita a jiné. De-
chovku vystřídá cimbálová muzi-
ka a v pivnici u Bětky se odehraje 
scénka z federbalu.

Harmonikář, cimbálovka, dechov-
ka, vůně a chuť čerstvých kreplí, 
skvělé zabijačkové speciality, co 
kroutí nosem, dobré pití, od piva 
přes víno až po nealko - na to vše 
zveme širokou veřejnost. Věříme, 
že v sobotu 10. února zaplníme Mí-
rové náměstí. Pokud bude o akci 
zájem, mohla by se v dalších letech 
stát staronovou tradicí.                

Lukáš Krček
pořadatel akce 

Výstavu mapující život a dílo vý-
znamného berlínského sochaře, ro-
dáka z Darkoviček, připravilo Mu-

Muzeum představuje Jandu
zeum Hlučínska aktuálně na 
hlučínském zámku. Johann Bal-
thasar Janda patřil v padesátých 
až sedmdesátých letech 19. sto-
letí k předním protagonistům 
berlínské sochařské scény. Na 
svůj domov však nikdy nezane-
vřel a obohatil svými díly i ně-
které místní kostely. Rodným 
Darkovičkám dokonce vyte-
sal majestátní sochu Panny Ma-
rie Immaculaty, která stojí před 
místní školou a letos se dočka-
la kompletní opravy. Na výstavě 
je k vidění také sádrový odlitek 
Immaculaty. Dále se návštěvníci 
mohou těšit na soubor sádrových 
portrétních byst knížecího rodu 
Hochbergů z Pštiny nebo na dře-
věný krucifix z kostela sv. Jana 
Křtitele v Hlučíně. Výstava bude 
otevřena až do 11. března v prv-
ním patře hlučínského zámku.

Jiří Neminář
pracovník Muzea Hlučínska

reprodukce z knihy Starý český kalendář z roku 1959.
Ilustrace: Milada Marešová

Hans Heinrich von Hochberg v plas-
tice J. B. Jandy. originál je v Pštině, 
odlitek vlastní Muzeum Hlučínska.

Foto: Jiří Neminář
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Hejného metoda je pojmem čas-
to skloňovaným, mezi rodiči však 
ne zcela známým. I naše škola je-
jím prostřednictvím rozvíjí u dětí 
samostatnou úvahu, proto jsme se 
rozhodli upoutat k našemu způsobu 
výuky rodičovskou pozornost, me-
todu trošku popsat a uspořádat o ní 
pro veřejnost v naší škole na přelo-
mu ledna a února dvoudílný semi-
nář.

Hejného metodu na naší 
škole používáme již 12 let

Tuto živou a dnes velmi populární 
metodu českých autorů, otce a sy-
na Víta a Milana Hejných znají češ-
tí pedagogové přes třicet let. Cestu 
mezi oficiálně vyučované metody 
učitelství si však našla až v devade-
sátých letech prostřednictvím Peda-
gogické fakulty Univerzity Karlo-
vy, na kterou záhy navázala i naše 
Ostravská univerzita. Coby její ab-
solventi jsme právem hrdi na to, že 

na Hlučínsku patříme mezi průkop-
níky Hejného metody ve výuce. Vy-
užíváme ji na naší škole v Bobrov-
níkách již dobrých 12 let, přestože 
učebnice schválené ministerstvem 
školství začaly vznikat až v obdo-
bí let 2007 až 
2013. Nosite-
lem hravých 
interaktivních 
učebnic a po-
můcek, které 
jsou do výu-
ky potřeba, je 
nakladatelství Fraus, které se nám 
pro tento způsob výuky stalo part-
nerem. 

Čím je Hejného metoda tak 
revoluční a zajímavá

Tradiční výuka matematiky se za-
měřuje na nácvik a paměť, zatím-
co Hejného metoda vede dítě k to-
mu, aby objevovalo matematiku 
samo a s radostí. Opírá se přitom 

Proč učí matematiku podle profesora Hejného

Mladí tanečníci 
změří síly

Okresní kolo soutěžní přehlídky 
tanečního oboru základních umě-
leckých škol se uskuteční v Kul-
turním domě Hlučín ve středu 28. 
února od 13 hodin. Vedle domá-
cí Základní umělecké školy P. J. 
Vejvanovského se jí zúčastní také 
ZUŠ V. Kálika Opava, ZUŠ Vítkov 
a ZUŠ I. Žídka Kravaře. „Očekává-
me, že na soutěži, která je veřejná, 
vystoupí přes 200 účinkujících,“ in-
formovala vedoucí tanečního oboru 
v Hlučíně Klára Krejčířová. Vstup-
né je dobrovolné.                       (iga)

Hornická zve na 
Valentýnský ples

Valentýnský ples pořádá v sobo-
tu 10. února sdružení rodičů a ředi-
telství Základní školy Hlučín, Hor-
nická 7. Konat se bude v Kulturním 
domě Hlučín a hrát k tanci a posle-
chu na něm bude kapela New Plus. 
Ples odstartuje v 19.30 a jeho sou-
částí bude i bohatá tombola, v na-
bídce bude večeře a další občerstve-
ní. Vstupenka přijde na 150 korun. 

„Výtěžek z plesu půjde na aktivi-
ty našich žáků,“ řekl ředitel školy 
Martin Franek. 

Vstupenky si zájemci mohou kou-
pit u hospodářky školy v pracovní 
dny vždy od 8 do 14 hodin.     (red)

MaNžeLé rIeDLoVI 
ZareaGoVaLI Na 
FaCeBooKoVou VýZVu. 

Celkem 340 kilogramů plastových 
víček se podařilo nasbírat s pomocí 
celého okolí Základní škole dr. M. 
Tyrše v Hlučíně. Než se víčka od-
vážela do Olomouce do firmy Je-
línek-Trading, která je jako jed-
na z posledních ještě vykupuje, se 
svou troškou přispěchala hlučínská 
radnice i Domov pod Vinnou ho-
rou, kde se pilně sbírá. 

Konečné vyúčtování by mělo při-
jít během několika dní.  Nebudou 
to desetitisíce korun, ale určitě zase 
pár tisíc přistane na kontě pro hlu-
čínské děti s postižením, ze které-
ho se v posledních dvou letech hra-
dí hlavně rehabilitace pro Františka 
Štěpáníka. 

Názory na sbírání plastových ví-
ček se různí. I město Hlučín pova-
žuje tuto formu pomoci rodinám 
handicapovaných dětí za nesysté-
movou. Navíc mnohdy energie vy-
daná na sbírání a odevzdání víček 
neodpovídá konečnému výsledku. 
Ale je to hlavně prostor pro děti 
a pro ty lidi, kteří si nemohou dovo-
lit finanční příspěvek, aby se zapo-
jili do vlny solidarity, kterou Hlučín 

Víčka z Tyršovky už jsou
v Olomouci, čekáme na penízky

s rodinami postižených dětí pro-
jevil. „Nechceme, aby děti doma 
z rodičů tahaly peníze a těmi pak 
přispívali do sbírky. Mnohé z nich 
se již s Františkem a jeho mamin-
kou potkaly. Už lépe rozumí tomu, 
proč je třeba některým lidem nezišt-
ně pomáhat. Tak jim chceme nabíd-
nout možnost, jak to dělat vlastními 
silami,“ vysvětlila místostarostka 
Hlučína Blanka Kotrlová. 

Tentokrát jsme se ale s desítky ki-
logramů víček ocitli před velkým 
problém. Firem, které je vykupu-
jí, ubývá a ty poslední si pro ně už 

nejezdí. Nebylo jak přepravit mno-
ho pytlů víček do Olomouce. Na 
výzvu na Facebooku města Hlučí-
na zareagovali manželé Riedlovi 
z Hlučína a nabídli pomocnou ru-
ku nebo lépe řečeno svou dodávku. 
Patrik Riedl prostě jedno ráno dojel 
na Tyrškovku, víčka naložil a odve-
zl do výkupu bez nároku na jakou-
koliv odměnu. 

„Když manželka četla výzvu na 
Facebooku, říkala, že musíme po-
moct. Máme osmiměsíčního prcka, 
který je v pořádku....,“ vysvětlil Pa-
trik Riedl.              Ivana Gračková   

o tzv. 12 klíčových principů, kte-
rými jsou: budování schémat (dítě 
ví i to, co jsme ho neučili), využití 
dětem známých prostředí, prolínání 
témat (matematické jevy a pojmy 
nejsou izolované od ostatních), roz-

voj osobnosti 
(samostatné 
uvažování), 
motivace (ne-
vím, ale chci 
vědět), reál-
né zkušenosti 
(skutečné zá-

žitky dítěte), radost z matematiky, 
vlastní poznatek (má větší váhu než 
ten převzatý), učitel je jen moderá-
tor a průvodce diskuzí, práce s chy-
bou (chyb se nebojíme, protože 
nás jejich poznání rozvíjí), přimě-
řené výzvy (každému dítěti dle je-
ho úrovně), podpora spolupráce. To 
vše se nám v praxi osvědčilo a utvr-
dilo nás v tom, že Hejného metoda 
je smysluplná. 

Vypozorovali jsme, že naše dě-
ti samostatně přicházejí na řeše-
ní i v učivu, které třeba přesahuje 
jejich ročník. A to je úžasný vý-
sledek takové práce. Více o prin-
cipech Hejného metody doporuču-
jeme vyčíst na oficiálních stránkách  
www.h-mat.cz.

Otevřená mysl a zkušenost
Soudobá generace rodičů a pra-

rodičů je v matematickém poznání 
většinou limitována tím, jak jsme se 
matematiku ve škole učili my, star-
ší ročníky. Pro rodiče bývá často 
velmi těžké proniknout k tomu, co 
a jak se naše děti učí. O čem Hej-
ného metoda vlastně je. Vyžaduje 
to otevřenou mysl a hlavně zkuše-
nost. Abychom rodičům i prarodi-
čům pomohli tuto bariéru překonat, 
pozvali jsme je k návštěvě naší ško-
ly a metodu jim představujeme.  

Barbora Růžičková
asistentka pedagoga

HeJNéHo MeToDa 
VeDe DíTě K ToMu, aBy 
oBJeVoVaLo MaTeMaTIKu 
SaMo a S raDoSTí.

Svou dodávku pytli s víčky Patrik riedl zcela zaplnil.            Foto: Ivana Gračková
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Jmenuji se Adam a v letošním ro-
ce ukončím povinnou školní do-
cházku na Základní škole Gen. 
Svobody v Hlučíně. Rád bych vás 
pozval na malou procházku po ško-
le, kterou už brzy opustím.

V nejvyšším patře, skoro pod stře-
chou, je prostorná učebna s vyhlíd-
kou na město Hlučín. Tady jsem se 
rád učil, bylo tady ticho a klid - tře-
ba na dějepis a zeměpis. Z horních 
oken školy jsem měl historii měs-
ta i krajinu v okolí jako na dlani. Ve 
stejném patře, jen na druhém konci 
chodby,  je cvičná kuchyň, ve které 
jsem se spolužáky upekl svou prv-
ní pizzu, udělal palačinku, uvařil 
bramboračku.

O patro níž  stačilo proklouznout 
kolem ředitelny a už jsem vcházel 
do počítačové učebny. Měl jsem po-
čítač hned u dveří. Na tomto patře 
jsou teď i dvě třídy vybavené inter-
aktivními tabulemi (tady jsem zís-
kal základy angličtiny) a také herna 
s molitanovými stavebnicemi, ba-
zénkem plným balónků a odpočin-
kovými polštáři - to už není nic pro 
mě, ale mladší spolužáci tam cho-
dí rádi. Je tady také učebna pro dě-

Jak žáci z Generála Svobody vidí svou školu

ti speciální školy, které mají trošku 
odlišný způsob výuky. Někdy jsme 
jim záviděli, že si mohou kdykoliv 
hrát na koberci, foukat do píšťalek 
nebo bubnovat.

Přicházím do přízemí, kde je dru-
žina a moje oblíbená tělocvična. 
Na vánoční florbalové turnaje, kte-
ré jsme pravidelně každým rokem 
odehráli, budu rád vzpomínat.  Ta-
ky bylo  příjemné si několikrát týd-
ně v tělocvičně protáhnout celé tě-
lo.   

Sklepní prostory jsou už dlouhá 
léta upravené jako dílny. V jedné 
nás učil pan učitel   hoblovat dřevo, 
zatloukat hřebíky a ohýbat dráty, 

v druhé jsme s paní učitelkou pra-
covali s keramickou hlínou a malo-
vali a malovali a malovali.

Procházka školou končí, vychá-
zím ven na školní dvůr. Tady jsme o  
přestávkách jedli svačiny a u toho 
si větrali hlavu. Na vedlejším škol-
ním pozemku jsme se učili v trojho-
dinových pracovkách pěstovat ze-
leninu a květiny, pomáhali jsme při 
sekání trávy. 

Devět let uteklo jako voda. Podá-
vám si přihlášku na učiliště. Měl by 
se ze mě stát zedník. Až půjdu ko-
lem školy, zazvoním a stavím se na 
kus řeči. Učitelé budou rádi, když 
jim řeknu, jak se mi daří.       Adam

Kresba: Hana Strakošová

orGaNIZáTořI Věří,  že 
V LeToŠNíM roCe uTrží 
JeŠTě VíCe. 

Drobné odměny pro žáky, kteří se 
zúčastní architektonické minisou-
těže, finanční podpora organizace 
březnového plesu školy, nákup ma-
teriálu pro chystanou velikonoční 
dílnu nebo dětský den. 

To všechno jsou v tomto školním 
roce aktivity bobrovnické školy, 
které by se mohly dočkat finanční 
podpory z výtěžku tradičních vá-
nočních trhů. Na začátku prosince 
je pod hlavičkou Spolek Bobr klub 
pořádaly Marie Jurčková a Dana 
Sýkorová. Konaly se v bobrovnic-
ké zahradě za hasičárnou a letos 
byly spojené s rozsvícením vánoč-
ního stromečku. Na prodeji se po-
díleli i žáci Základní a mateřské 
školy Bobrovníky pod vedením ře-
ditelky Veroniky Mrázkové. Výtě-
žek je více jak 15 tisíc korun. 

„Děti měly připravenou zába-
vu spojenou se zdobením perníč-
ků a dárkových tašek. Pro kupující 

bylo připraveno i bohaté občerst-
vení, s jehož přípravou pomáhaly 
místní kuchařky Světlana Barano-
vá, Jana Kýtová a Hana Šoferová. 
Poradily si s různými překážkami 
a vše zvládly, takže jim moc dě-
kujeme hlavně za trpělivost,“ řek-
la Marie Jurčková. Ovšem poděko-
vání si podle ní zaslouží i všichni 
kupující. A také maminkám, kte-
ré samy vyráběly, pekly a prodáva-
ly vánoční cukroví, i místostarostce 
Blance Kotrlové, která se posta-
rala o osvětlení na stromeček, pa-
tří velký dík. Všechny utržené pe-
níze z prodeje cukroví připravené 
maminkami ve výši 3 254 korun  
a 11 278 korun z prodeje dekora-
cí se převedlo na transparentní účet 
školy. Zisk ve výši 2872 korun, kte-
rý obdržel Spolek Bobr klub z pro-
deje občerstvení ve stánku, převza-
la ředitelka Mrázková a rovným 
dílem ho rozdělila mezi školku 
a školu na jejich aktivity. „Doufá-
me, že v letošním roce to bude za-
se o něco více,“ poznamenala Ma-
rie Jurčková.                           (red)

Škola může podpořit den dětí, ples nebo 
velikonoční dílnu díky vánočním trhů

Na prodeji výrobků se podíleli i žáci místní školy.
Foto: archiv Základní školy Bobrovníky 

Tyršovka zve 
k návštěvě školy

Den otevřených dveří pořádá 
v úterý 13. února Základní škola dr. 
M. Tyrše. 

„Seznámíme zájemce se vším, 
co škola nabízí svým žákům a je-
jich rodičům. Všichni návštěvní-
ci dne otevřených dveří budou mít 
skvělou možnost si prohlédnout 
prostory naší školy a popovídat si 
s učiteli,“ řekla vyučující Monika 
Tomisová. 

Od 7.50 do 11.15 se návštěvníci 
ve třídách stanou přímými účast-
níky či pozorovateli výuky. Od 15 
do 17 hodin se uskuteční prohlíd-
ky celé školy včetně školní druži-
ny a prostor Montessori tříd a Mon-
tessori centra.  

„Budeme prezentovat práce na-
šich žáků, pomůcky, které použí-
váme, i kroužky, které se konají na 
naší škole. Pro děti bude připravena 
také malá dílnička. Otevřená komu-
nikace s přítomnými vyučujícími 
o stylech a metodách výuky v Mon-
tessori i v tradičním programu je 
samozřejmostí,“ uzavřela Monika 
Tomisová.                                     (red)
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Vážení občané, 
dovolujeme si Vás opět oslovit s prosbou o vyplnění níže uvedeného dotaz-
níku, který slouží ke zjištění Vašich potřeb v oblasti sociálních a navazujících 
služeb na Hlučínsku.  

1. Pohlaví    Muž   žena

2. Věk   16 – 25  26 – 35
   36 – 45  46 – 59    60 a více

3. Vy a sociální služby v Hlučíně? Možno označit vice odpovědí. 
 sám jsem uživatelem některých sociálních služeb
 pečuji o  rodinného příslušníka, nebo jinou blízkou osobu, která 

využívá některou ze sociálních služeb
 nevyužívám žádné sociální služby a ani nepečuji o někoho, kdo by 

sociální služby využíval

4. Jste v současné době v nějaké složité životní situaci, se kterou byste potřebo-
vali pomoci? Pokud ano, vypište prosím: ………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

5. Vyhovuje Vám stávající nabídka sociálních a návazných služeb na Hlučínsku?
  ano     Ne 

Pokud jste odpověděli Ne, uveďte prosím, co Vám chybí 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

6. Jaké služby, podle Vás, budete v  horizontu 4 let (vzhledem ke své životní 
situaci) potřebovat? 

  Pomoc v domácnosti (např. úklid, donáška jídla, doprovod k lé-
kaři)

  Pomoc s pečováním o vlastní osobu (aplikace injekcí, léků, pomoc 
s koupáním apod.)

 Zajištění péče v zařízení pro seniory (Domov pro seniory)
 Bydlení v nájemním bytě se zajištěním nákupů, donášky jídla, po-

moc v péči o vlastní osobu 
 Zajištění péče o  zdravotně postižené dítě v  době, kdy jste v  za-

městnání nebo na dovolené 
 Zajištění péče o  zdravotně postiženou dospělou osobu v  době, 

kdy jste v zaměstnání nebo na dovolené  
 Zajištění péče v  zařízení pro osoby s  duševním onemocněním, 

alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí  
 Zajištění péče v zařízení pro zdravotně postižené 
 Zajištění pomoci rodinám o dítě v raném věku, např. zrakově, slu-

chově postižené, s autismem
 Celodenní péče o osoby se zdravotním postižením, včetně dušev-

ního onemocnění 
 Celotýdenní péče o osoby se zdravotním postižením, včetně du-

ševního onemocnění
 Pracovní aktivity pro osoby s duševním onemocněním či mentál-

ním postižením 
 Využívání pomoci pro drogově závislé 
 Bydlení pro sociálně slabé
 Poradenství a preventivní volnočasové aktivity pro děti a mládež
 Pobytové zařízení pro pomoc bezdomovcům (přespání, dlouho-

dobější pobyt)
 Zařízení pro pomoc bezdomovcům bez přespání (sprcha, vyprání 

prádla apod.)
 Pobytové zařízení pro matky s dětmi v krizové situaci 
 asistenční pomoc při samostatném bydlení pro lidi se zdravotním 

postižením
 Bezbariérové bydlení 
 Bydlení pro mládež opouštějící Dětský domov 
 Pomoc osobám pečujícím o osobu blízkou v domácím prostředí 

v posledním stádiu života 
 Bydlení pro mladé 
 Podpora rodinám s dětmi v dlouhodobé tíživé životní situaci 
 aktivity pro seniory a osoby se zdravotním postižením (terapeutic-

ké, společenské, vzdělávací aktivity)
 Poradenství v oblasti sociálních služeb 
 Poradenství v oblasti běžného života (finanční poradenství, rodin-

né apod.)
 Podpora zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním 
 Zařízení pro volnočasové aktivity pro děti a mládež s tělesným či 

mentálním postižením
 Psychologická a sociální pomoc lidem, kteří se ocitli v krizové situ-

aci, kterou nedokáží zvládnout vlastními silami
 Pomoc při tlumočení – pro lidi se zrakovým, sluchovým či podob-

ným postižením
 Jiné (vypište prosím) ………………………………………………

…………………………………………….…………….…………….

7. Je ve vaší domácnosti někdo, kdo se zúčastňuje volnočasových aktivit na 
Hlučínsku 

 Pro děti a mládež (kroužky, sportovní kluby, Skaut, apod.)
 Pro seniory (Klub seniorů apod.)
 Pro zdravotně postižené
 Jiné (vypište prosím) ………………………………………………

…………………………………………….…………….…………….

8. Která z uvedených skupin je na Hlučínsku nejvíce znevýhodněná a měla by 
se na ni více soustředit pomoc a podpora?

 Děti a mládež
 rodiny s dětmi
 Senioři
 osoby ohrožené sociálním vyloučením
 osoby se zdravotním postižením
 Jiné (vypište prosím) ………………………………………………

…………………………………………….…………….…………….

9. Pokud se ocitnete v tíživé životní situaci, kde budete hledat potřebné infor-
mace?  

 Městský úřad
 Webové stránky města 
 Internet 
 Místní zpravodaj
 Místní rozhlas
 u lékaře 
 Známí, přátelé
 Poskytovatelé (organizace, jejichž služeb využíváte)
 Úřad práce
 Jinde (vypište prosím) ………………………………………………

…………………………………………….…………….…………….

Komunitní plánování sociálních
služeb a souvisejících aktivit

Vyplněný dotazník je možné odevzdat v přízemí budovy a hlučínské rad-
nice do připravené urny s označením: Dotazník Komunitní plánování. Lze 
ho také předat osobně Tereze Šimánkové v budově B radnice, dveře 101, 
případně ho nascanovaný zaslat mailem na adresu simankova@hlucin.cz. 
Během měsíců února a března bude také na webu města k dispozici odkaz 
k vyplnění dotazníku elektronicky.
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Turnaj O zlatý pohár ve stolním 
tenise už tradičně pořádá Dům dětí 
a mládeže v Hlučíně (DDM). Konat 
se bude v domě dětí v sobotu 24. 
února dopoledne. „Děti budou sou-
těžit v jednotlivých věkových ka-
tegoriích, pohár, diplom a medaili 
získá vítěz, všichni účastníci obdr-
ží drobné věcné ceny,“ informovala 
Božena Kladivová z DDM. Přihláš-
ky a startovné je nutné odevzdat do 
19. února.                       (red) 

Hrají ping pong
o zlatý pohár

Třetí ročník mezinárodních závo-
dů mažoretek Zlatá hlučínská hvěz-
da se bude konat v neděli 25. února 
ve Sportovní hale Hlučín. Akci po-
řádá Sport a kultura Hlučín (SaK). 

Do nepostupových soutěží je při-
hlášeno přes patnáct týmů, které bu-
dou měřit síly v sólo a ve velkých 
formacích.  Závody jsou zařazeny 
do projektu Šance talentům určené-
ho soutěžícím, kteří dosud nestarto-
vali na mistrovství ČR v mažoret-
kovém sportu. Letos druhým rokem 
bude vyhlášen také absolutní vítěz 
soutěže, kritériem bude největší po-
čet bodů. Závody odstartují v 8 ho-

Zlatá hlučínská hvězda přivede 
do města mažoretky i ze zahraničí 

din. „Pro diváky bude na tuto atrak-
tivní  podívanou otevřena tribuna 
v prvním patře a mobilní tribuna 
přímo na palubovce,“ informoval 
ředitel SaK Petr Breitkopf. Vstupné 

na tribunu je pro dospělé za 60 ko-
run, pro děti do 12 let za 30 korun. 
Vstupenka na plochu přijde dospělé 
na 80 korun a děti do 12 let na  40 
korun.                                       (iga)

Náš Automotoklub Hlučín zahájil 
svou činnost v nové sezoně už v so-
botu 6. ledna uspořádáním již 27. 
ročníku zimní jízdy zručnosti pod 
novým názvem Novoroční, dříve 
Silvestrovská. Ani letos se ale ne-
podařilo trefit se do zimního poča-
sí. Nicméně potěšitelná byla účast 
56 soutěžících.

Jízda zručnosti probíhala na třech 
místech a měla tudíž tři měřené 
úseky. Závodilo se ve třech kate-

goriích: absolutní, ženy a imobilní 
soutěžící. Nejnižšího času v součtu 
všech tří úseků dosáhl Ondřej Vich-
tora, který se tak stal absolutním ví-
tězem. 

V kategorii žen obsadila první 
místo Jiřina Mrázková a  kategorii 
imobilních soutěžících vyhrál Mi-
roslav Večeřa. Z domácích závod-
níků byl Zdeněk Drobík sedmý, 
Filip Machálek dojel devatenáctý, 
Jindřich Machálek dvacátý, Mar-

tin Klasa jednatřicátý, Ondra Klos 
pětatřicátý, Jakub Machálek sed-
matřicátý a Lumír Hrubý skončil 
pětapadesátý. 

Poděkování za pomoc patří měst-
ské organizaci Sport a kultu-
ra Hlučín za poskytnutí parkovi-
ště a vhodné plochy uvnitř areálu 
u Hlučínského jezera a všem spon-
zorům za poskytnuté věcné dary 
pro soutěžící.       Pavel Zbytovský

předseda MMK Hlučín

Noční zimní jízda se opět obešla bez sněhu

Hledají podporu 
na Startovači

Mažoretky Ballerisimo z Hlučí-
na hledají podporu pro svůj odváž-
ný plán účastnit se letos Mistrovství 
Evropy v Crikvenici. 

„Zapojily jsme se proto do pro-
jektu Startovač, přes který bychom 
mohli získat dotaci. Potřebujeme 
k tomu ale pomoc,“ vysvětluje tre-
nérka Karin Wronová. 

Podpořit ambiciózní hlučínské 
mažoretky může každý, kdo věnu-
je pár minut prostudování projektu 
na startovači https://www.startovac.
cz/projekty/boj-o-evropske-medai-
le/.                                             (red)

Moravskoslezský kraj už není 
dávno regionem dolů a hutí. S tro-
chou nadsázky se dá říci, že se stá-
vá mimo jiné významnou golfovou 
destinací. V celé řadě špičkových 
hřišť, mezi něž patří ta v Čelad-
né, Ostravici, Karviné nebo Ropi-
ci, se určitě neztratí ani golfové re-
zorty v Šilheřovicích a Kravařích, 
tedy za humny Hlučína. Osmnác-
tijamkové, parkové hřiště v Šilhe-
řovicích je dokonce nejstarší na 
Moravě a Slezsku. Je situováno do 
Rothschildova zámeckého parku 
v Šilheřovicích, který je veden ja-
ko kulturní památka a je i častým 
cílem výletů. 

„Letos oslavíme padesáté výročí 
založení klubu. To už je silná tra-
dice,“ řekl generální sekretář Park 
Golf Clubu Ostrava Pavel Pniak. 
Kam se ale se svými padesáti lety 
klub hrabe na některé stromy šilhe-
řovického parku, které byly svědky 

V Šilheřovicích hledají nového marshala

událostí i před stovkami let. Hřišti 
dodávají naprosto jedinečnou atmo-
sféru a charakter. 

Klub aktuálně hledá pracovníka 
na pozici marshal golfového hřiště, 
což pro člověka milujícího golf, po-
hyb a přírodu, může být zaměstná-
ní snů. Jde o sezonní práci od břez-
na do října ve dvanáctihodinových 
směnách. Více informací najdou 
zájemci na webu www.golf-ostra-
va.cz, nabídky se životopisem mo-

hou zasílat na pniak@golf-ostrava.
cz. „Marshal je člověk, se kterým 
přijde hráč na hřišti do styku a který 
organizuje a řídí chod hřiště a zajiš-
ťuje základní drobnou údržbu are-
álu. Na jeho přístupu, oblibě a ko-
munikačních schopnostech závisí 
mimo jiné zážitek hráče z golfo-
vé hry. Marshal kontroluje a chrání 
hřiště a pomáhá hráčům. Určitě to 
není práce pro introverta,“ pozna-
menal Pavel Pniak.                   (iga) 

Šilheřovické golfové hřiště má neopakovatelnou atmosféru hlavně díky svému 
umístění v zámeckém parku s majestátními stromy.     Foto: archiv PGC ostrava

Zimní běh vedl 
blátem i ledem

Novinkou mezi hlučínskými bě-
hy je od soboty 20. ledna extrémní 
Zimní bě, i když letos nebyl vzhle-
dem k počasí tak úplně zimní. Hned 
prvního ročníku se zúčastnilo 106 
běžců a šest běžců s pejsky v nové, 
ovšem mimořádně zábavné katego-
rii canicross.

„Pravé zimní počasí dorazilo 
s jednodenním zpožděním, přes-
to čekal závodníky na trati rozma-
nitý terén od bláta přes led i sníh. 
Premiérová trasa měla úspěch. Ma-
lebné prostředí kolem Opavice, le-
sy i výhled z Vinné hory, to všech-
no chválili vyčerpaní běžci v cíli,“ 
prozradila organizátorka Gabrie-
la Svačinová. Absolutním vítězem 
se stal Ondřej Dominik z MK Sei-
tl, který časem 0:41:19,1 nastavil 
laťku pro překonání traťového re-
kordu v příštím ročníku. Z žen do-
běhla první Kateřina Bluchová 
z  SSK Vítkovice s celkovým  časem 
0:45:52,8. Nejrychlejší canicrossaři 
byli Martin Sobek se psem Majkem 
a Zuzana Mučková s Rastym v čase  
0:56:36,5.                                     (iga) 

aTraKTIVNí PoDíVaNou 
BuDou NáVŠTěVNíCI 
SLeDoVaT Ze DVou TrIBuN. 

Takto to vypadalo na Zlaté hlučínské hvězdě v roce 2017.     Foto: adam Galdia
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KAM V HLUČÍNĚ V ÚNORU

volný čas

n

 CHCETE, ABYCHOM 
ZVEŘEJNILI POZVÁNKU 

TAKÉ NA VAŠI AKCI?
SVÉ TIPY ZASÍLEJTE 

MAILEM NA 
INFOHLUCIN@
CENTRUM.CZ 

Na přednášku manželů Máro-
vých o putování po Africe zve 
všechny příznivce cestování 
Městská knihovna Hlučín. Máro-
vi se svým handicapovaným sy-
nem Jirkou už navštívili takřka 
všechny kontinenty světa. 

„Nejdobrodružnější expedicí 

rodiny byla výprava do čtyř stá-
tů v jižní části Afriky: Jihoafric-
ké republiky, Namibie, Botswany 
a Zimbabwe. Při úžasně barev-
né projekci fotografií i filmo-
vých záběrů se návštěvníci dozví, 
jak se dá neznámými končina-
mi černého kontinentu cestovat 

na vlastní pěst, terénním autem 
divočinou i pouští a přitom spát 
ve stanech,“ prozradila vedoucí 
knihovny Lucie Kostková. 

Přednáška se koná v pondělí 12. 
února v 17 hodin v Zámeckém 
klubu. Vstup na akci je i tentokrát 
zdarma.                                             (red) 

2.2. 15:00 Setkání seniorů KD Hlučín

4.2. 14:00 Městský maškarní ples SDH KD Hlučín

10.2. 10:00 volejbal: 2.liga muži TJ Hlučín - Volejbal ostrava Sportovní hala

10.2. 19:30 Ples ZŠ Hornická KD Hlučín 

11.2. 17:00 Balet Hlučín – představení KD Hlučín

12. 2. 17:00 Tajuplná afrika – cestovatelská přednáška Zámecký klub

15.2. udělej si sám! originální výtvory kutilů – vernisáž výstavy Muzeum Hlučínska 

16.2. 19:00 Ples FC Hlučín KD Hlučín

17.2. 20:00 Ples SDH Hlučín KD Hlučín 

22.2. 16:00 Zastupitelstvo KD Hlučín

23.2. 16:00 Ples Fontana KD Hlučín

24.2. 10:00 volejbal: 2.liga muži TJ Hlučín - VK Napajedla Sportovní hala

25.2. 8.00 III. ročník soutěže v mažoretkovém sportu Zlatá hlučínská hvězda KD Hlučín 

28.2. 13:30 okresní přehlídka tanečních oborů KD Hlučín

Připravujeme na březen 2018

3.3. Ples mladých aneb … KD Hlučín

13.3. Veřejné forum KD Hlučín

21.3. Zamilovaný sukničkář – divadlo KD Hlučín 

26.3. Den učitelů KD Hlučín

Márovi tentokrát představí Afriku



Periodický tisk územního samosprávného celku, vydává město Hlučín, Mírové nám. 23-24, 748 01 Hlučín. On-line na stránkách www.hlucin.cz. Registrační číslo:  
E 12505 Za vydavatele zodpovědný: Mgr. Pavel Paschek, starosta města, městský úřad - telefon: 595 020 211, e-mail: podatelna@hlucin.cz. Redakční rada: Mgr. Pavel 
Paschek (starosta), Blanka Kotrlová (místostarostka), Mgr. Lenka Breitkopfová (členka rady města), Mgr. Metoděj Chrástecký (ředitel Muzea Hlučínska), Bc. Petr Breitkopf 
(ředitel KC Hlučín), Ivana Gračková (tisková mluvčí), Mgr. Michal Kubíček (PNM Czech Republic, s.r.o.). Redakce: Ivana Gračková. Sazba, tisk: PNM Czech Republic, 
s.r.o. Distribuce: Česká pošta. Vychází v nákladu 5600 ks. Výtisk zdarma do schránek. Nevyžádané rukopisy a obrazový materiál se nevrací. Redakce není povinna všechny 
zaslané příspěvky zveřejnit. Formát zasílaných příspěvků: DOC (MS Word), fotografie JPG (min. velikost 1,5 MB) na email redakce@hlucinskenoviny.cz. Bez písmeného 
povolení vydavatele je zakázáno užití jakékoliv části nebo celku díla, zejména jeho rozmnožování a šíření. Za informace v pozvánkách odpovídají pořadatelé. Za obsah inzerce 
je zodpovědný inzerent. Poptávky plošné inzerce na telefonním čísle 603 48 78 48, objednávky na e-mailu reklama@hlucinskenoviny.cz. Objednávky NEZASÍLEJTE na 
jiné adresy. Objednávky řádkové inzerce pouze osobně v Informačním centru Hlučínska, Zámecká 4, Hlučín. 

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 15. února 2018

hlučínskénoviny     www.hlucinskenoviny.cz

ročník 23 | číslo 2  | únor 2018 | informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Hlučíně | www.hlucin.cz

hlučínskénoviny

Nadšenci vracejí tradice. Na 
náměstí se budou péct kreple, 
projde jím masopustní průvod, 
chybět nebude zabijačka.  

               Čtěte na straně 7

Základní škola Hornická by mohla 
mít nové hřiště. I o tom budou 
jednat zastupitelé 22. února 
od 16 hodin.       

Čtěte na straně 4

Darkovičky se mohou těšit na 
nové povrchy silnic. Moravsko-
slezský kraj opraví ulici Jandovu, 
město ulici Kozmickou. 

      Čtěte na straně 2

Náročný rok letos čeká městskou společnost 
Vodovody a kanalizace (VaK) Hlučín. Mimo 
jiné se bude stěhovat. Radní města, kteří tvoří 
zároveň valnou hromadu společnosti, na svém 
prosincovém jednání uložili jednateli společ-
nosti zajistit změnu sídla a přestěhování společ-
nosti do budovy v ulici Úzká 717/3 v Hlučíně. 

„Uvolněné prostory v Kulturním domě Hlu-
čín, kde zatím firma VaK Hlučín sídlí, se budou 
nejprve rekonstruovat a poté je bude využívat 
kulturní dům pro rozšíření své činnosti,“ řekl 
starosta města Pavel Paschek.

„Zvýšíme tak komfort pro občany, kteří si bu-

dou moct vyřídit své záležitosti v TS Hlučín i 
VaK Hlučín pod jednou střechou,“ uvedl ředitel 
VaK Hlučín Petr Schimánek.

 
Hned od začátku roku odstartuje firma řadu 

oprav. Už jsou schváleny dodavatelské firmy 

na opravy kanalizačního řadu v ulicích B. Něm-
cové, K Boru a Písečná, kde jsou kanalizační 
stoky v již nevyhovujícím technickém stavu, 
takže opravy jsou opravdu nezbytné. 

V Písečné se bude opravovat také vodovod-
ní potrubí. Půjde o druhou etapu, která navá-
že na aktuální revitalizaci veřejných prostor ko-
lem kulturního domu. Vodovodní řady se budou 
opravovat také v ulicích 1. máje a Jarní, Boč-
ní, Ostravská, Severní a K Vlásence. Zároveň 
už společnost VaK Hlučín chystá projektovou 
dokumentaci na vybudování oddílné splaško-
vé kanalizace v Bobrovníkách.                  (iga) 

Vodovody a kanalizace Hlučín se budou stěhovat

Poprvé v historii Tříkrálové sbírky 
se letos od 5. do 7. ledna podařilo v 
regionu překročit magickou hranici 
2 miliony korun, lidé na Hlučínsku 
byli mimořádně štědří.  

„Vzhledem k velikosti regionu je 
to obdivuhodný výsledek. Zároveň 
je to důkaz, že lidé nejsou lhostej-
ní ke svému okolí a dokážou proje-
vit solidaritu a podělit se s potřeb-
nými,“ konstatoval ředitel Charity 
Hlučín Pavel Sobol.  

Za obyvateli Hlučínska do jejich 
domovů vyrazila o prvním ledno-
vém víkendu tisícovka dobrovol-
níků, aby předala radostnou zvěst a 
požehnání. „Velké poděkování pat-
ří všem, kteří naše koledníky přijali 
a svým příspěvkem pomohli. Váží-
me si také spolupráce s představite-
li měst a obcí, kněžími, zaměstnan-
ci úřadů, koordinátory, vedoucími 
skupin, samotnými koledníky i dal-
šími podporovateli. Bez jejich na-
sazení a ochoty by nebylo možné 
sbírku uskutečnit,“ doplnil ředitel 

Koledníci zahajovali Tříkrálovou sbírku v Hlučíně na radnici u starosty Pavla Paschka. V kostýmech tří králů Kašpara,  
Baltazara a Melichara dorazili farář římskokatolické farnosti v Hlučíně Martin Šmíd, pastor apoštolské církve v Hlučíně 
Lubomír Bednárek a ředitel Charity Hlučín Pavel Sobol.                                                                                      Foto: Ivana Gračková    

Třem králům lidé na Hlučínsku otvírali 
dveře dokořán, vybrala se rekordní suma
VeLKá čáST VýTěžKu ZůSTaNe 
V reGIoNu, PoMoC roZDěLí 
CHarITa HLučíN. 

Sobol. V samotném Hlučíně se vy-
koledovalo 249 173 korun, v Dar-
kovičkách 80 036 korun a v Bob-

rovníkách 49 523 korun. Ve 25 
obcích Hlučínska koledníci vybra-
li do kasiček 2 232 898. Dle celo- 

státního klíče z toho zůstane Cha-
ritě Hlučín na pomoc místním po-
třebným 1 451 384 korun.        (iga)  

„
CHySTá Se ProJeKToVá 
DoKuMeNTaCe 
Na oDDíLNou SPLaŠKoVou 
KaNaLIZaCI V BoBroVNíKáCH. 

MíSTo KyTIčKyn
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Přivítali jsme:
Karel Nickel *2017
Jan Grygar *2017
Jan Štefunko *2017
Natálie Saparová *2017
Eliáš Pešta *2017
Vít Krištof *2017
Filip Plotica *2017
Vojtěch Lorko *2017
Maxmilián Kliš *2017
Claudie Hudečková *2017
Marek Herman *2017
André Musiol *2017
Gabriela Menšíková *2017
Karolína Stoklasová *2017
Eva Cigánová *2017
Sabina Vandeltová *2017
Adéla Ricková *2017 
Ondřej Pelikán *2017 
Sebastian Postulka *2017 
Patrik Hamrozi *2017

Jubilanti:
Josef Thomas *1932
Zdeňka Dardová *1934
Marie Pytlíková *1938

Ježíškova vnoučata
v Domově pod Vinnou
horou potěšila 

Vážení občané, vážení zaměstnan-
ci Domova pod Vinnou horou, ráda 
bych poděkovala za naše uživatele, 
které jste letos potěšili zapojením 
se do projektu Českého rozhlasu Je-
žíškova vnoučata. 

Vánoční přání – dárky našim seni-
orům byly splněny ze 100 procent 
a to nejen díky vám, dárcům, ale ta-
ké zásluhou zaměstnanců našeho 
domova, bez jejichž práce na pro-
jektu bychom přání nesplnili. Naší 
uživatelé se těšili z kosmetických 
balíčků, bižuterie, televize, DVD 
či holicího strojku. Dennodenní pé-
če o naše klienty není jednoduchá. 
Není to jen práce. Každý zaměstna-
nec tady nechává přidanou hodno-
tu: dobré slovo, úsměv, porozumě-
ní. Vážím si nasazení všech našich 
zaměstnanců a do budoucna bych si 
přála, aby jejich práce byla oceněna 
nejen finančně, ale také vyšším so-
ciálním statusem.

Věřím, že lidé jsou dobří, chtě-
jí být užiteční a přinášet radost po-
třebným. Ostatně letošní Ježíškova 

pošta ukázala, že se nemýlím. Bo-
hužel jsou mezi námi staří a osamě-
lí lidé, kteří potřebují pomocnou ru-
ku. Vaše dárky přinesly těmto lidem 
i úsměv na tvář. Štědrý není boha-
tý, jak si mnozí myslí, štědrý je ten, 
kdo dává.           Marcela Mikulová

ředitelka 
Domova pod Vinnou horou

Adventní věnec nadchl i v cizině

Ráda bych vás informovala, jakou 
popularitu si zajistil Hlučín svým 
adventním věncem.  Jednak mě 
informovala má bývalá kolegyně 
z Dolní Lhoty, že se jim stal náš vě-
nec předlohou a inspirací pro tvor-
bu jejich adventního věnce. Její ro-
dinu zpráva o věnci přilákala do 
Hlučína, aby se podívali na ten náš, 
který se jim moc líbil. 

Dále mě napsali přátelé z jihoaf-
rického Johannesburgu, že před Vá-
noci dostali z českého velvyslanec-
tví časopis pro krajany, ve kterém 
byl článek o obřím adventním věn-
ci vyrobeným nadšenci v Hlučíně. 

Takže jsem tímto chtěla poděkovat 
všem tvůrcům za úžasnou prezenta-

ci našeho malého městečka v okolí 
i v daleké cizině. Janě Kameníčko-
vé jsem už měla tu možnost sdělit to 
osobně a poděkovat ji. Přeji mnoho 
zdraví, štěstí a dalších dobrých ná-
padů v roce 2018. 

Jana Mančíková

Děkujeme za univerzitu 

Navštěvuji společně s dalšími zá-
jemci z řad seniorů univerzitu tře-
tího věku v Hlučíně. V souvislosti 
s blížícím se koncem studia by-
chom chtěli poděkovat městu Hlu-
čín, díky kterému jsme mohli výuku 
absolvovat přímo ve městě, což pro 
nás bylo velice komfortní. Se studi-
em jsme byli velmi spokojeni a rá-
di bychom poděkovali také lekto-
rům za jejich vstřícnost a za to, jak 
se nám věnovali. Děkujeme rovněž 
městu Hlučín, že se tak dobře sta-
rá o své seniory, kteří prostřednic-
tvím studia na univerzitě třetího vě-
ku mohou rozvíjet své zájmy, získat 
mnoho zajímavých a užitečných 
poznatků a také si mezi spolužáky 
najít nové kamarády či kamarádky.

Za účastníky u3v
Eva Kubinová

NAPSALI JSTE REDAKCI HLUČÍNSKÝCH NOVINn

Celkem 127 dětí se narodilo v roce 2017 v Hlu-
číně. Pro mnohé z nich volili rodiče tradiční čes-
ká jména, ale někteří vybírali i jména exotická. 

Největší oblibě se těšila dívčí jména  Barbora, 
Laura, Natálie, Sofie, Viktorie, chlapci dostáva-
li nejčastěji jména Patrik, Sebastian, Adam, Fi-
lip, Tobiáš.

„Někteří rodiče si vybrali i jména méně ob-
vyklá, například Abigail, Juliana, Vivian, Lili-
en, Mia. Z chlapců nám zase v Hlučíně přiby-
li André, Nathaniel a Sam,” prozradila vedoucí  
správních agend Městského úřadu Hlučín Libě-
na Mrázková  

Ze 127 narozených dětí bylo 68 chlapců a 59 
děvčat. Nejvíce dětí, 21, se narodilo v září, nej-
méně, jen 5, v dubnu a v listopadu. V roce 2016 
se narodilo 128 dětí, z toho 74 chlapečků a 54 
děvčátek. „Zdá se, že se poněkud mění pomě-
ry, za šestnáct let budou mít kluci v tanečních 
problém s nedostatkem partnerek,“ poznamena-
la k tomu místostarostka Hlučína Blanka Kotr-
lová.                                                              (iga) 

Vítězí Bára a Patrik

Moc zimy jsme si zatím neužili. ale ve druhé půlce ledna přece jen trochu nasněžilo, tak toho hned 
parta Hlučíňáků využila ke stavbě sněhuláků. Bílí  strážníci tak chvíli hlídali Mírové náměstí a dělali ra-
dost kolemjdoucím.                                                                                                                      Foto: Marie Drobíková 

Sněhuláci chvilku hlídali náměstí



Park Golf Club ostrava, golfové hřiště Šilheřovice
hledá vhodnou pracovnici – pracovníka na pozici 

MarSHaL GoLFoVéHo HřIŠTě

Základní údaje: 
Sezonní práce venku (březen - říjen), organizace chodu a provozu golfového 

hřiště, 12-ti hod. směny, základní mzda 65 Kč/hod., prémiová složka,
možnost dalšího výdělku. 

Předpoklady:
práce s PC, organizační schopnosti, základy angličtiny.

Důležité:
neustálá pozitivní nálada a komunikace, zájem o golf.

Nabídky s životopisem zasílejte na: pniak@golf-ostrava.cz;
web: www.golf-ostrava.cz






