
ročník 23 | číslo 9  | září 2018 | informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Hlučíně | www.hlucin.cz

hlučínskénoviny

Jedním z mimořádně palčivých 
témat pomalu končícího volební-
ho období v Hlučíně byla doprava. 
Ať už se jednalo o stav komunika-
cí i chodníků, počet parkovacích 
míst ve městě nebo intenzitu pro-
vozu v samotném centru v návaz-
nosti na chybějící obchvat města. 
Jak se podařilo tyto problémy ře-
šit, jsme se zeptali starosty Hlučí-
na Pavla Paschka. 

Jste spokojen s tím, co se za čtyři 
roky v řešení problémů s dopra-
vou v Hlučíně podařilo udělat? 

Přestože se toho udělalo hod-
ně, spokojen nejsem a nemohu 
být, protože nespokojení, a mnoh-
dy právem, jsou občané. Stále nás 
trápí nedostatek parkovacích míst, 
stále bojujeme s extrémní husto-
tou dopravy hlavně v Ostravské 
ulici a přeložka silnice I/56 s ob-
chvatem Hlučína, zdá se, je i přes 
enormní snahu starostů celého 
Hlučínska v nedohlednu. 

Když víte, že chybí parkovací 
místa, proč jste jich v těch čtyřech 
letech prostě nepostavili více? 

Parkování ve městech při sou-
časném tempu, s jakým přibýva-
jí automobily, nejde řešit plošnou 
stavbou dalších a dalších parko-
višť, to bychom si za chvíli zabe-
tonovali celé město. 

Před čtyřmi lety jsme po nástu-
pu do vedení města zjistili, že ta-
dy roky bobtnal problém, který ni-
kdo neřešil. Úzké ulice Hlučína 
byly ucpané parkujícími automo-
bily, takže nemohly projet auta in-
tegrovaného záchranného systému 
ani vozy na svoz odpadu. 

Projekty na nová parkoviště ne-
byly zpracovány. Systém zpo-
platněných parkovišť nefungoval 
ideálně a neměl žádný regulač-
ní účinek. Nezbývalo nám nic ji-
ného, než do toho rázně říznout 
a přijít s nepopulárními opatření-
mi, byť jsme si uvědomovali, že 
se to obyvatelům města mnohdy 
nebude líbit. Zároveň jsme zača-
li s opravami některých parkovišť 
a přibylo i pár nových parkova-
cích míst. 

Pokračování na straně 5

S řešením dopravní situace nemohu být spokojen, když 
nejsou spokojení občané, tvrdí starosta Pavel Paschek

Vidět za ranního kuropění chlapy 
s klasickou kosou či křovinořezem 
už se nepoštěstí tak často. V Hlu-
číně je to pravidelný obrázek třeba 
na louce na Jasénkách, která je vý-
znamným krajinným prvkem a s fi-
nanční podporou města se ručně 
kosí dvakrát do roka. Nebo na květ-
naté louce „u  cihelny“, kterou v ro-
ce 2015 založili členové spolku 
Agri Nostra. Tu ručně kosí dokon-
ce několikrát do roka. Díky tomu 
dnes na louce roste čtyřicet druhů 
lučních květin a deset druhů travin. 
Na rozkvetlou louku se často cho-
dí fotit svatebčané, kteří pak nechá-
vají děkovné vzkazy v pamětní kni-
ze spolku.

 „Louky ručně pokosíme a seno 
odnášíme jako se to dělalo dříve. To 
má blahodárný vliv na kvalitu pů-

dy. Staráme se o rostliny, které po-
třebuje hmyz, ale také kopeme tů-
ně pro obojživelníky a z biomasy 
proložené větvemi budujeme přiro-
zené úkryty pro ježky, hady a další 

drobná zvířata,“ líčí osmatřicetiletý 
Pavel Kuchejda, který vystudoval 
ochranu přírody a byl jedním z ini-
ciátorů založení spolku. Sice žije 
už čtrnáct let i s rodinou v Norsku, 

ale na svůj rodný Hlučín nezapo-
míná. I letos strávil část letní dovo-
lené se svými příteli z Agri Nostry 
péčí o zdejší krajinu. Láska k pří-
rodě přivedla do spolku Agri Nos-
tra i vodohospodáře Radima Hei-
duka z Bohuslavic. „Baví mě měnit 
krajinu k lepšímu, podílím se hlav-
ně na vzniku tůní, které jsme zalo-
žili už na třech lokalitách,“ líčí tři-
atřicetiletý nadšenec. Agri Nostra 
se zapojuje i do každoroční akce 
Ukliďme Česko a organizuje prá-
ce i následné setkání a zábavu na 
Rovninách. Město Hlučín se spol-
kem spolupracuje už čtvrtým ro-
kem. „Vítáme aktivity téhle party 
nadšenců. Výsledkem činnosti to-
tiž nejsou jen rozkvetlé louky a no-
vé tůňky, ale i přirozená výchova 
všech okolo k lásce k přírodě a kra-
jině, protože do péče o životní pro-
středí zapojují celé rodiny a přáte-
le,“ řekla vedoucí odboru životního 
prostředí Městského úřadu Hlučín 
Soňa Prášková.     Ivana Gračková

I  letos v  létě členové spolku Agri Nostra ručně kosili květnatou louku, kterou 
před pár lety v Hlučíně založili.                    Foto: Samuel Salmon

O cennou květnou louku v Hlučíně pečuje 
Agri Nostra jako za starých časů  

Tělocvičny v Darkovičkách a
Bobrovníkách se budou slavnostně
otevírat 11. a 12. září. Město zve 
k prohlídce všechny občany.       

 Čtěte na straně 4

Zastupitelé budou projednávat 
i top příležitosti města. Sejdou 
se v úterý 4. září v 16 hodin v KD 
Hlučín.  

Čtěte v příloze Zdravé město

Kačka Pýchová s kamarádkmi umí 
jezdit na neosedlaném koni. Kdo 
to chce také zkusit, v Albertovci 
má teď šanci. 

Čtěte na straně 11

O výZNAMNý KrAjINNý 
PrveK NA jASéNKácH Se 
SPOleK STArá S FINANčNí 
PODPOrOu MěSTA.



Tři kříže, které letos v Hlučíně 
opravil hlučínský nestor Josef Hlu-
bek i za pomoci restaurátora To-
máše Skalíka, vysvětil v neděli  
29. července farář Martin Šmíd. 
Byla to poslední pobožnost, které 
se v Hlučíně ujal před svým odcho-
dem na nové působiště v Polsku.

Kříž v Dlouhoveské ulici u bu-
dovy bývalé školy nechal vyrobit 
hlavní učitel školy v září roku 1872. 
Zhotovil ho stolař Chamrád. Krista 
namaloval hlučínský rodák, malíř 
Jan Bochenek. Děti ze školy, kte-
rá byla v provozu od roku 1839 do 
roku 1972, se k němu chodily mod-
lit vždy před vyučováním. Obnovy 
kříže se v minulosti ujala rodina Jo-
sefa Hlubka, nejprve jeho děd, poté 
teta a strýc. Znova kříž z modříno-
vého dřeva vytěženého z vlastní-
ho lesa vyrobil Josef Hlubek v ro-
ce 2000. Vysvěcen byl 15. července 
2000.   

„Teď jsem kříž znova vybrou-
sil a natřel. Původního plechového 
Krista, který už byl několikrát pře-
malovaný a ve špatném stavu, jsem 
nahradil novým, plastovým, zakou-
peným v Polsku,” prozradil Josef 
Hlubek. 

Další dva kříže, které renovoval 
restaurátor Tomáš Skalík, se nachá-

zí na městském hřbitově. Historic-
ky cenný litinový kříž je u hrobu 
prvního hlučínského kněze Kašpa-
ra Borsutzkeho, který v Hlučíně pů-
sobil od roku 1787. Hlučínským 
farářem byl 39 let. Zemřel 3. dub-
na 1838 a byl pochován na hřbito-
vě u kostela sv. Markéty. Na kříž 
Josefa Hlubka upozornila rodačka 
z Hlučína Eva Procházková z Ost-
ravy - Poruby, která má v Hlučíně 
pochované rodiče.

Tím posledním opraveným je mo-
numentální, centrální kříž, který je 
dominantou hlučínského hřbitova. 
Lidé k němu chodí zapalovat svíce 
za všechny mrtvé poté, co navštíví 
hroby svých blízkých. Kříž na hřbi-
tově stojí od roku 1906. 

„Moc děkujeme panu Hlubkovi 
zato, jak pečuje o drobné sakrální 
památky v Hlučíně. Tři kříže, kte-
ré letos opravil, nejsou jeho prvním 
počinem. A jak ho známe, určitě ne-
jsou ani poslední,” řekla místosta-
rostka Hlučína Blanka Kotrlová. 

„Kříže se světí i opravují všu-
de. Ale pan Hlubek jich za posled-
ní roky opravil už pět, což je oprav-
du výjimečný skutek,” doplnil farář 
Martin Šmíd, který pobožnost vy-
svěcení doplnil o modlitbu. K tomu 
zazpívala hlučínská schola.  

„Jsem moc rád, že všechny tři kří-
že nyní opět září novotou. Jejich 
opravy by ale nebyly možné bez 
vstřícného přístupu městského úřa-
du, farnosti Hlučín a hlavně finanč-
ních darů od občanů. Všem za tyto 
dary srdečně děkuji! Zároveň děku-
ji lidem za účast na svěceních v tak 
parném odpoledni.” řekl Josef Hlu-
bek. 

Pro faráře Martina Šmída se svě-
cením tří hlučínských křížů uzavře-
la jedna důležitá etapa jeho duchov-
ní práce. V Hlučíně totiž působil 
osm let. 

„Nyní odcházím z Hlučína sloužit 
církevnímu hnutí Fokoláre, jehož 
jsem členem. Budu působit v Pol-
sku nedaleko Varšavy v Mariapo-
li Fiore, kam si mě hnutí vyžádalo 
u otce biskupa,” uvedl farář Martin 
Šmíd. 

V Hlučíně už v červenci nastoupil 
nový farář Petr Rak, který přichází 
z farnosti ze Slatiny u Bílovce. 

Ivana Gračková

SlOvO STArOSTYn
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Velký český herec 
Jaroslav Marvan 
v jednom známém 
filmu řekl: „Štěs-
tí. Co je to štěstí? 

Muška jenom zlatá!“. Ano, všichni 
chceme mít štěstí. Štěstí v lásce, ve 
hře, v práci, zkrátka ve všem. Je to 
vlastně podstatou lidství být šťast-
ný.  A každý si štěstí představuje ji-
nak. Někdo je vidí v jídle, někdo 
v penězích, druhý zase v pomoci 
bližním a jiný třeba jen v tom, že se 
každé ráno probudí a je živý. Zkrát-
ka, jak se říká, sto lidí, sto chutí.

Milí občané, příští měsíc se z vás 
stanou vážení voliči. Již nyní se vás 
všechny kandidující strany a hnu-
tí snaží přesvědčit o tom, že právě 
jejich volební program je ten jedi-
ný správný. Prosím, věnujte všem 
volebním programům náležitou po-
zornost a dobře si všechny přečtěte. 
Pokud čemukoliv v nich nebudete 
rozumět, neváhejte se příslušných 
kandidátů zeptat, jak to myslí, jak to 
chtějí udělat, kde na danou věc, kte-
rou chtějí realizovat, vezmou finan-
ce a …atd. Jen tak si uděláte do-
konalý přehled o tom, které straně 
či hnutí dáte ve volbách svůj hlas. 
Přeji vám, abyste při volbách měli 
opravdu šťastnou ruku.

Mě osobně ty čtyři roky na rad-
nici dokonale převrátily život. Ně-
kdy pozitivním a někdy negativním 
směrem. Ale takový už holt život je. 
Vždycky vás překvapí. Pro mě je 
důležitá vůči vám, občanům, jedna 
věc. Že jsem se nezpronevěřil slo-
vům jedné písně mého spolužáka 
a kamaráda Miloše Dodo Doleža-
la, který zpívá: „Doufám, že zvlád-
nu neztratit směr svůj. Abych se dí-
vat mohl ostatním do očí.“

město

Neztratit směr Farář Martin Šmíd se loučil 
vysvěcením tří křížů, o jejichž 
opravu se postaral Josef Hlubek

Na původně chátrající litinový kříž na hrobu prvního hlučínského kněze Kašpara Borsutzkeho upozornila josefa Hlubka 
hlučínská rodačka eva Procházková.           Foto: Ivana Gračková

v HlučíNě v červeNcI 
NASTOuPIl NOvý FArář 
PeTr rAK. 

„
Hasičí začínají sezónu

Mladí hasiči z Hlučína se pilně 
připravují na nový ročník soutěží 
v požárním sportu. Vedoucí s dět-
mi trénují každý čtvrtek od 16:30, 
za příznivého počasí u jezera, jinak 
na hasičské stanici HZS MSK Hlu-
čín (u Lidlu).  A uvítají další posi-
ly. „Zájemci, kteří mají chuť zkusit 
si zajímavý a všestranný sport a za-
čít jezdit s malými hasiči na závo-
dy, mohou spolek kontaktovat mai-
lem na adrese mladihasicihlucin@
seznam.cz,” vyzvala Sabina Loren-
cová, koordinátorka Zdravého měs-
ta Hlučín.                                 (red) 
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rADA MěSTA v léTěn

město

n odsouhlasila, že veřejné osvětle-
ní v Bobrovníkách a v Darkovič-
kách bude obnovovat společnost 
MKK lightservis z Ostravy za 
2,573 korun bez DPH. 
n přijala komplety pro práci na 

vodě pro hasiče jako dar a dotaci 
ve výši 50 tisíc korun pro dobro-
volné hasiče, obojí od Moravsko-
slezského kraje. 
n schválila přijetí dotace z rozpoč-

tu Ministerstva vnitra ČR z pro-
gramu prevence kriminality na 
rozšíření městského kamerového 
systému.  
n odsouhlasila dodavatele plnící 

stanice CNG. Pro městskou ob-
chodní společnost stanici postaví 
firma  Gascontrol z Havířova. 
n odsouhlasila dodavatele kogene-

rační jednotky čistírny odpadních 
vod. Pro městskou obchodní spo-
lečnost Vodovody a kanalizace 
Hlučín ji vybuduje společnost 
Ratr z Bílovce. 
n rozhodla, že projektovou doku-

mentaci k chodníku mezi ulice-
mi Dělnická a J. Seiferta zhotoví 
společnost Ateliér 5 z Ostravy. 
n rozhodla pronajmout prostory re-

staurace Brück v kulturním domě 
Karlovi Janošcovi, který v ní 
bude provozovat kavárnu orien-
tovanou zejména na návštěvníky 
nedalekého dětského hřiště. 

Dětská rehabilitace Hlučín obdr-
žela ve čtvrtek 9. srpna od společ-
nosti Lidl šek na 125 300 korun, 
které použije na nákup rehabilitač-
ních pomůcek pro nově zaváděnou 
rehabilitační metodu TheraSuit.

Společnost věnovala 50 korun 
z každého nákupu nad 300 korun, 
který návštěvníci prodejny pořídi-
li v červenci v první den jejího ote-
vření po celkové rekonstrukci. 

Šek předala ředitelce Dětské re-
habilitace Hlučín Radmile Löwo-
vé, starostovi města Hlučína Pavlu 
Paschkovi a místostarostce Blance 
Kotrlové vedoucí hlučínské prodej-
ny Lidl Kateřina Balová.  

„Výše částky nás opravdu ohromi-
la. Přemýšleli jsme, jestli se vybe-
re tolik peněz, abychom mohli poří-
dit alespoň jeden kosmický obleček 
potřebný na poskytování TheraSuit 
terapie. Ten přijde na 70 tisíc ko-
run. Za 125 tisíc korun koupíme ne-
jen obleček, ale také další pomůcky, 
které jsou nutné pro poskytování té-

Oblečky na speciální terapii
se zaplatí z nákupů v Lidlu

to moderní rehabilitační terapie. 
Utratit tyto peníze opravdu nebu-
de žádný problém, protože ceny vy-
bavení rehabilitačních místností se 
pohybují v řádu tisíců i desetitisíců. 
Děkujeme společnosti Lidl a všem, 
kteří svým nákupem přispěli a pod-

pořili tak rozvoj našich malých kli-
entů,“ řekla Radmila Lőwová, ředi-
telka Dětské rehabilitace Hlučín. 

Hlučínská prodejna se dostala ob-
jemem vybraných prostředků u pří-
ležitosti otevření provozovny do 
top pětky v České republice.     (iga)

lidé první den otevření lidlu nakupovali i ve prospěch Dětské rehabilitace Hlu-
čín, pro kterou se podařilo získat 125 tisíc korun.                  Foto: Ivana Gračková

MODerNí reHABIlITAčNí 
POSTuPY POMOHOu 
MAlýM KlIeNTůM DěTSKé 
reHABIlITAce HlučíN. 

Rozkopané ulice od jara do pod-
zimu patří k nepříjemnostem, které 
v Hlučíně komplikují život chodcům 
i řidičům. K obvyklým rekonstruk-
cím chodníků a silnic se přidávají 
ještě opravy vodovodního a kanali-
začního řadu, ať už plánované, nebo 
vyvolané poruchami či netěsnostmi. 
Jen od letošního jara už společnost 
Vodovody a kanalizace Hlučín (VaK 
Hlučín) stihla opravit vodovodní řa-
dy v ulicích Ostravská, Písečná, Jar-
ní, Severní, 1. máje a K Vlásence. 

„Za nepříjemnosti s tím spojené se 
všem obyvatelům i návštěvníkům 
Hlučína moc omlouváme. Ale aby-
chom udrželi vodovodní a kanali-
zační řady v pořádku, jsou opravy 
nezbytné,“ uvedl ředitel VaK Hlučín 
Petr Schimánek. Ostatně výsledky 
pravidelných a pečlivých oprav po-
ciťují obyvatelé Hlučína i na svých 
kapsách. VaK Hlučín nemusel už od 
roku 2016 zvedat cenu vodného, ce-
na stočného stoupla jen minimálně 
a pouze proto, že to ukládaly pod-

mínky získaných dotací. Cena vod-
ného je v Hlučíně je 31,55 korun 
bez DPH, pro srovnání například 
Severomoravské vodovody a kana-
lizace mají aktuální taxu 37,08 ko-
run bez DPH. Občané Hlučína se to-
tiž nemusí platbami vodného podílet 
téměř na žádných ztrátách pitné vo-
dy z rozvodného potrubí, jehož stav 
pracovníci VaK Hlučín pravidelně 
monitorují. VaK Hlučín tak ve statis-
tikách s aktuálními ztrátami ve výši 
3,4 procenta, na které se firma dosta-
la po několika letech práce z původ-
ních více jak třiceti procent, figuruje 
na špici žebříčku v České republice. 
Obdobné firmy totiž vykazují ve-
směs ztráty i přes deset procent.    

„K udržení nízkého poměru ztrát 
vody maximálně do pěti procent je 
ředitel společnosti VaK Hlučín mo-
tivován i nastavenými prémiový-
mi ukazateli. Nízké ztráty pitné vo-
dy mají příznivý dopad ekologický, 
i ekonomický. Ztráty vždy někdo 
musí zaplatit, protože distributor na-

kupuje od dodavatele i tu vodu, kte-
rá případně nezužitkovaná unikne do 
země. Úniky se pak promítnou v ko-
nečné ceně pro spotřebitele. V Hlu-
číně jsme i díky pečlivým opravám 
nemuseli už několik let zvedat cenu 
vodného pro občany,“ řekl starosta 
města Pavel Paschek. 

Letos se ve společnosti odehrává 
řada změn i přesto, že sešlo z původ-
ně plánovaného stěhování. Prostory 
v ulici Úzké, v nichž sídlí i městská 
společnost TS Hlučín, se neuvolnily, 
protože pro obecně prospěšnou or-
ganizaci Elim se nepodařilo najít ji-
né vhodné zázemí. 

„Organizaci, jako je Elim, v Hlu-
číně potřebujeme. Děti z problémo-
vých rodin musí mít nějaké zázemí. 
Mnozí občané si ani neumí předsta-
vit, čím vším takové děti a mládež 
procházejí, jak neutěšené podmín-
ky pro život někdy mají. Musí být 
místo, kde jim podají pomocnou ru-
ku, byť nakonec některé z těchto dě-
tí vnímáme jako problémové. Pro-

to jsme se rozhodli, že když se pro 
Elim nenašlo jiné místo, tak ho po-
necháme ve stávajících prostorách,“ 
vysvětlila místostarostka města Hlu-
čína Blanka Kotrlová. 

 Jinou změnu už ale klienti VaK 
Hlučín zaregistrovali. Pohodlí všem 
zákazníkům by měl přinést nový kli-
entský webový portál, který firma 
spustila začátkem léta a už přes něj 
lze jednoduše vyřizovat fakturace. 
Klienti si na něj pomalu zvykají. 

„Všem doporučuji si ho minimál-
ně vyzkoušet. Postupně chceme jeho 
prostřednictvím zjednodušit odběra-
telům celý systém odečtů a faktu-
race. Nyní připravujeme s využitím 
evropských dotací systém dálko-
vých odečtů. Proces změn bude po-
stupný, přirozený, takže klienti snad 
nebudou vnímat přechod jako kom-
plikaci. Nakonec bychom měli mít 
obdobný systém jako distributo-
ři plynu a elektřiny, tedy zálohový 
s ročním vyúčtováním,“ uvedl ředi-
tel Schimánek.                                (iga)

Společnost Vodovody a kanalizace Hlučín se letos dostala 
na nejnižší ztráty pitné vody z vodovodního řadu v ČR
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Devětadvacetiletý právník Pe-
tr Čegan pracoval bezmála dva ro-
ky jako právník Městského obvodu 
Ostrava – Poruba, kam nastoupil ze 
soukromé sféry. Do Hlučína míří za 
novou výzvou a také tak trochu ja-
ko domů.   

„Jako advokátní koncipient u ad-
vokátní kanceláře jsem cítil potřebu 
posunout se někam dál. Proto jsem 
se před dvěma lety přihlásil do vý-
běrového řízení na pozici právníka 
Městského obvodu Poruba a uspěl 
jsem. Vedly mě k tomu ale také ro-
dinné důvody. Sice jsem se v sou-
kromé sféře hodně naučil, ale ne-
měl jsem vůbec čas věnovat se 
dceři Emmě a manželce Katce,“ 
vypráví Petr Čegan, dnes otec už 
dvou dětí, dvouleté Emmy a třímě-
síčního Ondry. Rodina žije v Ost-
ravě a to konkrétně v Petřkovicích, 
kde si postavila dům. Uvolněná po-
zice tajemníka na radnici v Hlučíně 
se tak pro Petra Čegana stala novou 
výzvou. 

„Na Hlučín mám velmi pevné vaz-
by. Chodil jsem tu dva roky na zá-
kladní školu na Rovninách a pak 
jsem studoval zdejší gymnázium. 
Za Hlučín jsem hrával basketbal 
a dokonce jsem v Hlučíně i něja-

kou dobu bydlel, takže jsem tady 
prožíval své první lásky a první ne-
zdary. Ve zdejším kulturním domě 
jsem přežil, či spíše má partner-
ka se mnou přežila, taneční. Stále 
s nostalgií vzpomínám na dnes již 
zaniklé Kino Mír, kam jsme v pá-
tek večer chodívali na filmy, které 
již měly své premiéry dávnou za se-
bou,“ vzpomíná nový hlučínský ta-
jemník. 

Úspěchem ve výběrovém řízení na 
pozici tajemníka, na kterou se hlási-
lo čtrnáct lidí, byl podle svých slov 
velmi mile překvapen. Hlučín po-
važuje za mimořádně malebné měs-
to pro život, které má spoustu za-
jímavých míst a pořádá se v něm 
řada zajímavých akcí. 

„Nicméně v poslední době se vy-
skytly některé problémy, které bu-
deme muset řešit, jako například 
parkování nebo časté provozování 
hlasité hudební reprodukce do noci. 
Zatím se seznamuji s chodem úřa-
du, jeho silnými i slabšími stránka-
mi. Hned na začátku jsem například 
narazil na velmi aktuální problém 
se stavem rozvodů elektřiny v bu-
dově. Takže kdybychom v součas-
ných vedrech chtěli třeba lepší kli-
matizaci kanceláří, musíme vyřešit 
přívod elektřiny,“ líčí Petr Čegan. 

Po necelých dvou týdnech ve 
funkci má za sebou hlavně rozho-
vory s jednotlivými vedoucími od-

Na svou práci se těší nový tajemník, který
v srpnu nastoupil do čela Městského úřadu

borů a pomalu se orientuje v nové 
problematice. Příští týden ho čeká 
také účast na náročném zasedání 
Rady města Hlučína, kterého se ta-
jemník pravidelně účastní. Na svou 
práci v Hlučíně se moc těší, hlavně 
na spolupráci s novými kolegy. Pro 
občany obce je dobrou zprávou, že 
od úřadníků radnice bude vyžado-
vat lidský přístup k občanům. Ač 
právník, je přesvědčen, že v prá-
ci úředníka musí být mezi paragra-
fy a lidským přístupem být vyváže-
ný vztah. 

„Právní řád úředníkům samozřej-
mě nastavuje mantinely pro je-
jich postup, nicméně i v samotném 

správním řádu jsou uvedeny zá-
kladní zásady činnosti správních 
orgánů, které nabádají k lidské-
mu přístupu, jako například povin-
nost chovat se k dotčeným osobám 
zdvořile a podle možností jim vy-
cházet vstříc. Pokud to připouš-
tí povaha věci, měli by se úředníci 
vždy pokusit o smírné vyřízení věci 
a jestliže jim to legislativa dovolí, 
tak občanovi vždy vyjít vstříc, ne-
bo přinejmenším poradit, na koho 
by se měl se svým problémem ob-
rátit. Nesmíme zapomínat, že veřej-
ná správa je službou veřejnosti,“ je 
přesvědčen Petr Čegan.

Ivana Gračková

Nový tajemník hlučínské radnice Petr čegan.                          Foto: Ivana Gračková

Město hledá
vánoční strom

Přestože ještě přetrvávají letní tep-
loty, město už se začíná připravo-
vat na vánoční svátky. Jako každo- 
ročně shání vánoční strom, který 
ozdobí centrální Mírové náměstí. 

„Pokud by někdo uvažoval, že 
bude v letošním roce kácet vzrost-
lý smrk nebo jiný jehličnan, který 
by se hodil jako vánoční strom na 
Mírové náměstí, uvítáme, když ho 
městu nabídne. Město pak strom 
skácí na své náklady. Po vánoč-
ních svátcích si majitel může strom 
zpracovat dle svých potřeb,“ uved-
la vedoucí odboru životního pro-
středí a komunálních služeb Soňa 
Prášková. 

Potenciální dárci se mohou obrátit 
přímo na odbor mailem na adresu 
praskova@hlucin.cz nebo telefo-
nicky na číslo 595 020 233.       (iga)

Tělocvičny v Darkovičkách 
a Bobrovníkách, které se zača-
ly stavět v loňském roce i za pou-
žití výhodného bankovního úvěru, 
jsou dokončeny. Už brzy v nich za-
čnou cvičit nejen děti ze škol obou 
těchto městských částí, ale také dal-
ší zájemci. Hodina pronájmu tělo-
cvičny, který bude možné objednat 
prostřednictví správcovské měst-
ské příspěvkové organizace Sport 
a kultura Hlučín, vyjde na 330 ko-

run. Slavnostní otevření tělocvi-
čen je v plánu v první polovině zá-
ří. „Vedení města zve na slavností 
otevření a prohlídku nových tělo-
cvičen všechny občany Hlučína, 
Bobrovníků i Darkoviček,“ řekla 
vedoucí odboru rozvoje Městské-
hoúřadu Hlučín Darina Krejzlová.  
Tělocvična v Darkovičkách se bude 
otevírat v úterý 11. září v 16 hodin, 
v Bobrovníkách ve středu 12. září 
také v 16 hodin.                           (iga)

Tradiční farmářské trhy se vrátí 
na Mírové náměstí v Hlučíně. Ko-
nat se budou vždy v sobotu, a to  
8. a 22. září a 13. října. Začínat bu-
dou v 8 hodin a prodávat se bude 
vždy po celé dopoledne zhruba do 
12 hodin. Návštěvníci se mohou tě-
šit na obvyklý sortiment, jako jsou 
ovocné šťávy, sýry, maso, čaje, do-
mácí marmelády, trubičky a frgály, 
med a další laskominy.

„Za prodejní místo u nás trhov-
ci hradí symbolických 300 korun. 
Někteří si přivezou svůj stánek, ji-
ní využívají naše zázemí. Všem za-
jišťujeme připojení elektrické ener-
gie, k dispozici samozřejmě musí 
být mobilní toaleta a přístup k vo-
dě,“ prozradila za pořadatele ve-
doucí Kulturního domu Hlučín Ve-
ronika Antončíková.                 (iga) 

Farmářské trhy se 
vrací na náměstí 

Zveme do dvou nových tělocvičen

Až do října bude uzavřený asi 
stometrový úsek silnice III/46611 
v Ostravské ulici v blízkosti křižo-
vatky s ulicí U Vodárny. Důvodem 
je rekonstrukce mostu přes místní 
potok Jasénka.

Uzavírku povolil Speciální sta-
vební úřad a silniční správní úřad 

v Hlučíně v termínu od 1. srpna do 
konce října. V tomto rozmezí mo-
hou stavebníci využít povolení dle 
potřeb stavby.  Autobusová zastáv-
ka „Hlučín, cihelna“ v obou smě-
rech jízdy linek číslo 66, 281a 293 
bude přemístěna na zastávku „Za 
Chodníky“ na silnici I/56.        (red)

Dopravu komplikuje oprava mostu

PODle PeTrA čeGANA NeSMí 
úřeDNícI ZAPOMíNAT NA 
lIDSKý PříSTuP. 



 [5] hlučínskénoviny město

S řešením dopravní situace nemohu být spokojen, když 
nejsou spokojení občané, tvrdí starosta Pavel Paschek

Dokončení ze strany 1
Ale hlavně jsme zadali městské 

společnosti TS Hlučín úkol vysta-
vět nové velkokapacitní parkovi-
ště v nejproblematičtější lokali-
tě, na Rovninách v ulici J. Seiferta. 
Jsme rádi, že ze stovky parkovacích 
míst je většina prodaná, protože tím 
se zase o něco uvolnily volné par-
kovací plochy. Situace s parková-
ním se trochu zklidnila, ale opravdu 
jen částečně. Hlučín nutně potřebu-
je koncepčnější přístup k parkování 
a návrhy na řešení pro budoucnost, 
ať už to budou třeba podzemní par-
koviště, parkovací domy a podob-
ně. Vypracování generelu parková-
ní už jsme zadali, ale jde o součást 
strategického plánu města na dal-
ší roky a tak jeho zpracování ne-
ní otázkou pár týdnů. Vše se musí 
zpracovat ve spolupráci s příslušný-
mi odborníky a své si k tomu také 
řekne i dopravní policie. 

V posledních třech letech se 
osobně velmi angažujete v tlaku 
na zodpovědné instituce s poža-
davkem, aby co nejdříve odstar-
tovaly práce na budování obchva-
tu Hlučína. Kulatý stůl na toto 
téma přinesl poněkud rozčaro-
vání z přístupu Ředitelství silnic 
a dálnic i ministerstva dopravy. 
Poté se starostové obcí Hlučínska 
obraceli na odpovědné pracov-
níky kraje, ŘSD i ministerstva, 
účastnili jste se s nepřehlédnutel-
ným transparentem zasedání vlá-
dy v Ostravě, vyprovokovali jste 
ministra dopravy Daniela Ťoka 
k návštěvě Hlučínska a k slibu, že 
se na podzim začne zpracovávat 
studie provozu na silnici I/56 ne-
zbytná pro zahájení jakýchkoliv 
dalších prací, nechyběl jste v Dol-
ním Benešově při symbolické blo-
kádě I/56. Prohlásil jste, že pokud 
nebude hlas starostů Hlučínska 

vyslyšen, určitě se budou obdob-
né akce opakovat. Takže co se bu-
de nyní dít? 

Podobnou protestní akci jako 
v Dolním Benešově jsme v Hlu-
číně chystali na srpen, ale nechtěli 
jsme si brát naše řidiče jako rukoj-
mí v období, kdy se přes nás vali-
la vlna veder. Nicméně ledy se tro-
chu hnuly, protože Ředitelství silnic 
a dálnic, vedení Moravskoslezské-
ho kraje i ministerstvo dopravy si 
uvědomily, že výstavbou outletové-
ho centra vedle silnice I/56 v Petř-
kovicích se dopravní situace rapid-
ně zhorší. Proto se konečně začalo 
jednat o výstavbě druhého mostu 
přes řeku Odru, který by měl být 
první etapou chystané přeložky sil-
nice I/56. 

V našem úsilí ale nesmíme pole-
vit, proto Sdružení obcí Hlučínska 
na své náklady zajistilo na září no-
vé měření počtu projíždějících aut 
na silnici I/56. Výsledky měření pak 
budou sloužit jako podklad pro dal-
ší jednání se zodpovědnými institu-
cemi. 

Projet Hlučínem v letních měsí-
cích je vždy martýrium. Řidiči si 

stěžují na uzávěry ulic, město je 
rozkopané, a to už třetí rok po so-
bě. Je to takto nezbytné? 

Samozřejmě, že to není nezbytné 
a mohli bychom si užívat klidu. Ale 
to bychom neměli opravené silnice 
ani chodníky. A čím více se opravu-
je, tím více míst je rozkopaných a ne-
průjezdných, případně neprůchod-
ných. Protože jsme v uplynulých 
čtyřech letech investovali do oprav 
chodníků a komunikací opravdu re-
kordní prostředky, obyvatelé měs-
ta to vždy ve stavební sezoně pocí-
tili. Ale všechny zásadní lokality už 
se nám podařilo dát do pořádku. Uli-
ce Pode zdí či Bochenkova v cent-
ru města svítí novotou a stejně tak se 
konečně po dlouhých letech dočkali 
obyvatelé z ulice Rovniny. 

Zároveň s investicemi města se na 
katastru Hlučína opravují i silnice 
v majetku státu či kraje. Namátkou 
uvedu ulici Vřesinskou a silnici ve-
doucí podél Darkoviček k bunkrům 
či opravu mostku v Ostravské ulici. 
A nikdo nepřehlédne díky pracovní-
mu oděvu machry z městské společ-
nosti TS Hlučín, kteří dali do pořád-
ku stovky a stovky metrů chodníků. 

Se začátkem školního roku si obča-
né nejvíce pochvalují čerstvě opra-
vené chodníky kolem Základní ško-
ly Rovniny. 

S dopravou souvisí také bezpeč-
nost. Jaká opatření jste přijali pro 
zklidnění dopravy, zlepšení její 
plynulosti a zvýšení bezpečnosti 
chodců i řidičů? 

Za zásadní považuji, že se podařilo 
vyřešit křižovatku u autobusového 
nádraží, kterou jsme doplnili o svě-
telnou signalizaci. To si pochvaluje 
drtivá většina řidičů, hlavně autobu-
sů městské hromadné dopravy. 

V těchto dnech se ve městě insta-
luje již druhé úsekové měření. Jsem 
přesvědčen, že spolu se zpomalova-
cími semafory, které jsme instalo-
vali na čtyřech rizikových přecho-
dech pro chodce, se jedná zásadní 
bezpečnostní prvky ochrany chodců 
a zklidnění dopravy. Chodci oceňu-
jí také nasvětlené přechody, kterých 
už je v Hlučíně celá řada. Nasvět-
lené jsou všechny přechody v Ost-
ravské ulici, v poslední době se bu-
dovaly nové nasvětlené přechody 
v ulici Rovniny během její komplet-
ní rekonstrukce.    Ivana Gračková

v pondělí 27. srpna Ostravskou ulici před kulturním domem zablokovala vážná dopravní nehoda, která opět poukázala 
na palčivou potřebu stavby přeložky silnice I/56.         Foto: Ivana Gračková

Stačil jeden týden a pak společná 
akce kamarádů a v Hlučíně se po-
dařilo splnit sen Michalovi Pustel-
níkovi, kterému jeho kamarádi ne-
řeknou jinak než Pusťa. 

Michala a jeho manželku potkal 
nelehký osud. Oba onemocněli ra-
kovinou, u Michala se navíc při-
daly komplikace. Lékaři mu dia-
gnostikovali nekrózu a sekundární 
myopatii, takže mu postupně od-

umírají svaly. Aby mohl přesto žít 
naplno, potřebuje elektrický inva-
lidní vozík. Ten ale zdravotní pojiš-
ťovna nehradí, může nabídnout jen 
starší vozík vážící 150 kilogramů. 
Na trhu přitom existuje vozík o vá-
ze 45 kilo, který navíc zvládá i vel-
mi náročný terén. 

Michal už si ho vyzkoušel a je z 
něj nadšen. Jenže vozík přijde na 
250 tisíc korun. Michalovi kamará-

di proto založili transparentní účet 
a Michalův příběh zveřejnili na so-
ciálních sítích. Zároveň se rozhod-
li uspořádat benefiční akci, která se 
konala v pátek 24. srpna v hlučín-
ské restauraci Terasa. 

„Stalo se skoro neskutečné. Bě-
hem týdne přišlo od dárců na trans-
parentní účet 215 tisíc korun. A na 
naší akci se vybralo na dobrovol-
ném vstupném dalších 38 536 ko-

run,“ prozradil jeden z pořadatelů 
akce Marek Tomíček 

„Posíláme díky všem, kteří jakko-
liv přispěli, třeba jen tím, že do Te-
rasy přišli Michala pozdravit. Bylo 
skvělé vidět, jak kamarádi, známí, 
ale i naprosto cizí lidé dokážou po-
moci,“ řekl další z pořadatelů Mi-
lan Glonka. A Pusťa? Ten už se těší 
na nový vozík, protože chce žít na-
plno.                                        (red) 

Pusťa chce žít naplno, kamarádi ho nenechali na holičkách
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Revitalizace náměstí OKD zača-
la v závěru června, hotova by měla 
být koncem září, nejpozději začát-
kem října. Následně se bude opra-
vovat i plastika akademického so-
chaře Miroslava Rybičky. Práce se 
spolu s pomocníky ujme sám autor. 

„S revitalizací náměstí OKD jsme 
nejprve počítali už loni, ale městu 
se nepodařilo získat dotaci a v loň-
ském rozpočtu nebylo k dispozi-
ci dost peněz, takže pro obyvate-
le sídliště to bylo velké zklamání. 
Proto jsme moc rádi, že se revita-
lizace uskuteční  letos. Naváže na 
předchozí etapy regenerace sídliš-
tě OKD, které tak bude definitivně 
celé v novém. K opravě poté zbude 
jen několik chodníků, které přijdou 
na řadu pravděpodobně v příštím 
roce,” uvedla místostarostka Hlučí-
na Blanka Kotrlová. 

Na opravu chodníků na sídlišti 
OKD se musí ještě vyčlenit asi mi-
lion korun v rozpočtu na rok 2019. 

Původně bylo na revitalizaci ná-
městí OKD v rozpočtu na letošní 
rok vyčleněno 12 milionů korun, 
ale ve veřejné soutěži se podaři-

Opravuje se náměstí OKD, repasovat se 
bude i plastika sochaře Miroslava Rybičky

lo dosáhnout ceny necelých 10 mi-
lionů korun, takže se ušetřily více 
jak 2 miliony korun.  „Na náměs-
tí sídliště OKD se budou opravovat 
všechny povrchy, tedy chodníky, 
cesty i parkoviště, revitalizovat se 
bude zeleň včetně trávníků, počítá 
se s novou výsadbou stromů a ke-
řů, přibydou nové lavičky a další 
mobiliář, stávající veřejné osvětle-
ní se bude měnit za nové s úsporný-
mi LED zářivkami,” uvedla vedou-
cí investičního odboru Městského 
úřadu Hlučín Gabriela Dihlová. 

Zároveň se bude na náměstíčku 
repasovat plastika, která pochází 
z poloviny 60. let minulého stole-
tí. Odborníci hned zmiňovali, že se 
jedná o umělecky cenné dílo, proto 
se radní rozhodli zadat repasi v pů-
vodním provedení z mědi, niko-
liv z levnějšího, ale méně efektní-
ho pozinkovaného plechu. Navíc se 
posléze podařilo zjistit, že autorem 
plastiky je významný sochař, letos 
již devadesátiletý Miroslav Rybič-
ka. Město ho proto oslovilo a on rád 
souhlasil, že sochu, samozřejmě za 

pomoci mladších tvůrců, v příštím 
roce osobně opraví. 

„Záznam o tom, že se jedná o dí-
lo akademického sochaře Mirosla-
va Rybičky, nikde nebyl, tak jsme 
moc rádi, že se nám podařilo autora 
vypátrat. Původně se měla opravo-
vat jen plastika, ale sochař velkory-
se nabídl, že městu věnuje její nový 
podstavec. Jakmile bude oprava ho-
tova, musíme k plastice určitě do-
plnit také informační tabulku, jako 
jsme to udělali i u dalších umělec-
kých děl ve veřejném prostoru Hlu-
čína,“ řekl starosta Pavel Paschek. 

Miroslav Rybička, absolvent Aka-
demie výtvarných umění v Praze, 
kde prošel i mistrovskou školou ná-
rodního umělce Karla Pokorného, 
žije v nedalekém Jistebníku. Jeho 
dílo je zastoupeno v Národní gale-
rii, je tvůrcem řady monumentál-
ních děl v interiérech i exteriérech, 
podílel se na výzdobě veřejných 
budov, fontán, kašen a pomníků. 
Vytvořil mnoho portrétů osobnos-
tí naší historie i současnosti, věno-
val se i restaurování historických 
děl a architektury. Je také dlouhole-
tým sběratelem historických moto-
rových vozidel, zvláště motocyklů, 
které si sám restauruje a renovuje. 

Ivana Gračková

MěSTO DOSTANe KráSNý 
DAr v PODOBě PODSTAvce 
POD NOvOu SOcHu.

Hlučín se pyšní řadou ojedinělostí. 
Jedna z nich sahá až do středověku 
a týká se jeho vzniku. Jde totiž o je-
diné slezské město založené králem 
Přemyslem Otakarem II. Osobnos-
ti fundátora a jeho stopě ve Slez-
sku se věnuje nová výstava v Mu-
zeu Hlučínska.

 „V letošním roce si připomínáme 
kumulované přemyslovské výro-
čí. Uplynulo již 740 let od tragické-
ho úmrtí železného krále a zároveň 
700 od vzniku Opavského vévod-
ství, stejně jako od úmrtí prvního 
vévody, Přemyslova levobočného 
syna Mikuláše,“ prozradil ředitel 
muzea Metoděj Chrástecký. Podle 
něj by byla škoda, kdyby tato vý-
znamná jubilea zapadla v konku-
renci stého výročí založení repub-
liky. Výstava Přemysl Otakar II., 
zakladatel Hlučína, a jeho dědictví 
představí osobnost panovníka a je-
ho potomky, na které se povětšinou 
v učebnicích zapomnělo. Nejvý-

Přemyslovská výstava v Muzeu Hlučínska

znamnějším prezentovaným expo-
nátem bude meč posledního muž-
ského příslušníka přemyslovského 
rodu knížete Valentina Hrbatého, 
jenž zemřel až v roce 1521. Rituál-
ně zlomený meč do Hlučína zapůj-
čí na dobu deseti dnů z muzea v Ra-
tiboři. Metoděj Chrástecký k tomu 
podotknul: „Určitě se tedy vypla-

tí navštívit výstavu mezi 21. až 30. 
zářím. Ostatní exponáty budou sa-
mozřejmě k vidění po celou do-
bu trvání výstavy. Od partnerských 
muzeí jsme za tímto účelem zapůj-
čili řadu archeologických nálezů 
jako je kuchyňská keramika, ko-
morové kachle, středověké zbraně 
a předměty denní potřeby. Pány ur-
čitě zaujme kompletně dochovaná 
drátěná košile.“

Nedílnou součást výstavy tvoří ta-
ké interaktivní koutek, kde si ná-
vštěvníci prověří znalosti středo-
věké kuchyně nebo si sestaví vlastní 
model města. Výstava je realizová-
na za podpory města Hlučína a Mo-
ravskoslezského kraje. V prosto-
rách muzea ji doplní ještě putovní 
výstava z Českých Budějovic Pře-
mysl Otakar II. Král, rytíř a zakla-
datel. Obě výstavy potrvají až do 
25. listopadu.              Jiří Neminář

vědecký pracovník 
Muzea Hlučínska

Koncert Svatováclavského festi-
valu se uskuteční v Kostele sv. Jana 
Křtitele ve čtvrtek 27. září od 18.30.  

Uvede ho špičkový komorní vo-
kální soubor Cappella Mariana pod 
pod vedením Vojtěcha Semeráda. 
Zpívat budou sopranistky Hana Bla-
žíková a Barbora Kabátková a te-
noristé Vojtěch Semerád a Tomáš 
Lajtkep. Na programu bude Quin-
ta essentia - pocta franko-vlámské 
polyfonii. Koncert bude také připo-
mínkou 500. výročí úmrtí jednoho 
ze skladatelů Pierra de la Rue, který 
byl hlavním kapelníkem císařské La 
Grande chapelle Maxmiliána I., tedy 
jedné z nejprestižnějších dvorských 
kapel renesanční Evropy sdružují-
cí největší skladatele své doby. Bo-
hatý program představí hudební svět 
generací skladatelů franko-vlámské 
školy. Lahůdkou bude bezpochyby 
premiérová interpretace Stabat Ma-
ter Josquina des Preze.               (iga) 

Pocta vlámským 
mistrům 

ještě před několika týdny stála rybičkova plastika na náměstí sídliště OKD, ov-
šem v dezolátním stavu. Na místo se vrátí příští rok, celá v novém.

Foto: archiv Městského úřadu Hlučín 

Postava rytíře na iluminaci z codexu 
Manesse
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Novou knihu Anny Malchárkové Chudobky - 
Pověsti a báchorky z Hlučínska, prodává od za-
čátku září Informační centrum Hlučín, sídlící 
v budově hlučínského zámku. Jedná se o první 
dílo, které obsahuje soubor dochovaných pověstí 
z území Hlučínska. 

„O literaturu zdejších autorů je poměrně znač-
ný zájem, spisovatelky Anna Malchárková ne-
bo Jana Schlossarková jsou zde zvláště popu-
lární. Vnímáme proto jako svoji velmi vítanou 
povinnost podpořit jejich tvorbu tím,  že v infor-
mačním centru zprostředkováváme prodej jejich 
knih. To samozřejmě platí i o nové knize Anny  
Malchárkové, kterou jsme zařadili do prodeje 
hned, jakmile vyšla,” uvedl Metoděj Chrástecký, 
ředitel Muzea Hlučínska, pod něž spadá i Infor-
mační centrum Hlučín.

„Literární tvorba autorů z Hlučínska patří k nej-
větším pokladům, které zde máme. Paní Mal-
chárkové jsme nesmírně zavázáni, že věnova-
la čas a energii sběru a kouzelnému zpracování 
místních pověstí, a že takto významně pomáhá 

Vyšla první kniha pověstí z Hlučínska

Přebal nové knihy Anny Malchárkové chudobky.   

S ochotnickým divadelním soubo-
rem Miniscéna bez pódia začala no-
vě spolupracovat městská příspěv-
ková organizace Sport a kultura 
Hlučín. Ochotníci, kteří věnují di-
vadlu a s ním souvisejícímu studiu 
mnoho času, postrádali pevné zá-
zemí, kde by mohli zkoušet i vy-
stupovat. V loňském roce, kdy scé-
na vznikla, i letos se angažovali 
především v Ostravě, kde pořáda-
li scénická čtení, či komentovaná 
promítání, uváděli komorní diva-
delní představení. Ač si dále zacho-
vají původní název, nyní již budou 
mít pódium, byť jen pomyslné. Pro-
story našli v hlučínském Červeném 
kostele, kde začnou od 19. září po-

řádat pravidelné zkoušky, z nichž 
budou časem některé otevřené.

„Ve druhé polovině listopadu by-
chom chtěli v bývalém evangelic-
kém kostele uspořádat společnou 
akci s výrobou adventních věnců 
za hudebního doprovodu. S kyta-
rou si zazpíváme písničky, zarecitu-
jeme básničky, které se budou hodit 
k předvánoční atmosféře,“ uvedla 
vedoucí souboru Zdeňka Kulová. 
V příštím roce chce scéna v Hlučí-
ně uvést divadelní představení Než 
si zvykneš, sedm let je pryč, které 
je sestaveno z básní o Ostravě, pří-
padně poezie ostravských básní-
ků. Dále připravuje scénické čtení 
s pracovním názvem Současník Ka-

rel Čapek a komentované promítání 
fotografií z cest po horách Balkánu.

„Jsem moc ráda, že se takovou 
spolupráci podařilo domluvit. Loň-
ský rok, kdy jsme poprvé uvedli 
Minifestival malých divadel, uká-
zal, že podobné divadelní počiny 
mají v Hlučíně své příznivce, tak-
že věřím, že se Miniscéně bez pó-
dia podaří oživit kulturu v Hlučí-
ně,“ uvedla vedoucí Kulturního 
domu Hlučín Veronika Antončíko-
vá. Od projektu si slibuje, že v Čer-
veném kostele přibydou autorská 
čtení, premiéry dalších nastudo-
vaných her, dramatické víkendo-
vé workshopy, projekce cestopisů 
a cestovatelské besedy.               (iga)

V Červeném kostele našlo zázemí divadlo bez scény

SPISOvATelKA ANNA MAlcHárKOvá 
PřINáší DAlší KleNOT, KTerý POMůže 
ucHOvAT ODKAZ NAšIcH PřeDKů. 

V Týdnu knihoven, který letos 
připadá na období od 1. do 7. října, 
jsme opět pro nové i stávající čtená-
ře připravili několik akcí.

Noví dospělí i dětští čtenáři se mo-
hou zaregistrovat na jeden rok zce-
la zdarma. Čtenářům, kteří v tomto 
týdnu vrátí knihy po výpůjční lhů-
tě, budeme promíjet pokuty za ne-
dochvilnost. 

Pokud se vám líbily přednášky 
o Alžbětě Báthoryové nebo o ta-
jemství Jantarové komnaty, nenech-
te si určitě ujít i další přednášku 

stejného autora nazvanou Válečné 
anekdoty a též trochu tehdejší ku-
chyně a seznamky. S humornější 
stránkou života běžných lidí v le-
tech 1939 až 1945 posluchače se-
známí spisovatel, záhadolog a ře-
ditel War TV Milan Zacha Kučera. 
Přednáška se bude konat v pondě-
lí 1. října od 17 hodin v Zámeckém 
klubu hlučínského zámku. 

V tomto týdnu také zahajujeme 
příjem knih do bezplatné knižní 
burzy, kterou jsme se pro velký zá-
jem rozhodli znovu uspořádat. Bur-

za se bude konat na chodbě před 
knihovnou a uskuteční se ve dnech 
od 15. do 19. října vždy v době od 
7 do 18 hodin. Do burzy přijímá-
me jen čisté a zachovalé knihy. Zá-
jemci mohou nabídnout beletrii, 
naučnou literaturu i knihy pro dě-
ti, na které už doma nezbývá mís-
to a mohly by udělat radost někomu 
jinému. Knihy, které návštěvníky 
akce zaujmou, si lze bezplatně od-
nést domů i v případě, že do burzy 
nic nenabídnete. 

V Týdnu knihoven nezapomene-

me ani na děti. Odstartujeme pro 
ně zcela novou čtenářskou sou-
těž a v pátek se zvané školní sku-
piny mohou těšit na komiksový 
workshop s komiksovým scénáris-
tou Danielem Vydrou. 

Během celého Týdne knihoven si 
na chodbě před knihovnou můžete 
také naposled prohlédnout výtvar-
né práce žáků základních a mateř-
ských škol, které zde budou vysta-
veny v rámci Týdne mobility již od 
17. září.                   Lucie Kostková

vedoucí knihovny

Připravujeme se na říjnový Týden knihoven a burzu knih

pečovat o odkaz našich předků, o zachovává-
ní paměti Hlučínska i posilování lokální hrdos-
ti a identity,” doplnila místostarostka Hlučína 
Blanka Kotrlová. 

„V písemné formě se mnoho pověstí nedocho-
valo. A pokud ano, jsou to jen kratičké zmínky. 
Větší část z nich zůstala v ústním podání a jejich 
konečná podoba záležela na umění jednotlivého 
vypravěče,“ vysvětluje spisovatelka, která si dala 
tu práci a zmapovala podstatnou část území Hlu-
čínska, kde se nějaká pověst nebo báchorka ješ-
tě dochovala. Naši předkové jim věřili, výměnou 
generací se ale postupně vytrácely. Ilustrovaná 
kniha obsahuje 34 pověstí a báchorek, čerpaných 
jednak z historických pramenů, ale i z docho-
vaného  lidového vyprávění. Kniha je rozděle-
na do dvou částí. V první části vtáhnou pověs-
ti čtenáře do zaniklých tvrzí a hradů, dočtou se 
o propadlých zámcích, podivném zmrtvýchvstá-
ní, chodbách pod zemí, zbojnících a také o věč-
né lidské touze po spravedlnosti. Druhá část dá 
průchod fantazii, protože v báchorkách se vy-
skytují hastrmani, bludičky, rarášek i ohnivý pes 
a samozřejmě i místa na Hlučínsku, kde se tyto 
podivuhodné bytosti vyskytovaly a možná stále 
vyskytují.                                   Ivana Gračková

Tři podzimní nedělní odpoledne 
mohou děti strávit s divadlem v Kul-
turním domě Hlučín. Divadlo Úsměv 
7. října přiveze Pohádku muzikant-
skou, o měsíc později 4. listopa-
du Divadlo Silesia zahraje pohádku 
O Koblížkovi. 

„Myslím, že nejhezčím zážitkem 
pro dětské diváky bude, když jim za-
hrají zase děti. Speciální představení 
se svými žáky připraví učitelka z dra-
matického oboru hlučínské ZUŠ Pet-
ra Bublíková,“ řekla vedoucí kultur-
ního domu Veronika Antončíková. 
Poprvé se děti představí v kulturním 
domě 21. října s představením Pohád-
kování aneb děti hrají dětem.      (iga)

Děti zahrají dětem,
to bude zážitek! 
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Letní tábor v Chorvatsku pro dě-
ti z Hlučína s podporou města letos 
uspořádala vychovatelka z družiny 
Základní školy dr. M . Tyrše Marie 
Niedermeierová. 

„Tábor jsme organizovali už čtvr-
tým rokem. Je určený pro děti od 
šesti do patnácti let. V předcho-
zích letech jsme je dělali ve Vel-
kých Karlovicích, ovšem tento-
krát jsme se rozhodli pro změnu 
a s dětmi jsme vyrazili k moři do 
chorvatské vesničky Živogošče,“ 
prozradila pořadatelka. Tábora se 
zúčastnilo 25 dětí, které byly uby-
továny v chatkách v kempu. 

„Celý tábornický program se ode-

Děti z Hlučína byly letos v létě na táboře v Chorvatsku

hrával v duchu Hawaje. Děti by-
ly rozděleny do dvou oddílů Krabi 
a Medúzy. Kromě opalování a kou-

pání v moři chodily děti na zmrz-
linu, na procházky po okolí, hrály 
hry. Účastnili jsme se také fish pik-

Město Hlučín tábor podpořilo mimo jiné finančním příspěvkem na koupit tri-
ček a kšiltovek pro děti.                                                                       Foto: archiv tábora

NA NOvé TělOcvIčNY Se 
Těší DěTI v BOBrOvNíKácH 
A DArKOvIčKácH. 

 
Do nového školního roku 

2018/2019 budou všechny ško-
ly i školky včetně těch hlučínských 
vstupovat v pondělí 3. září. Pro vět-
šinu dětí je to slavnostní okamžik, 
ovšem opravdu velký den to bývá 
pro prvňáčky. Proto se na jejich při-
vítání hlučínské školy zvláště při-
pravují. Třeba na Hornické budou 
mít starší spolužáci pro nováčky 
připraven kulturní program i dáreč-
ky. Na Tyršovce prvňáčci z Mon-
tessori i tradičního vzdělávání pro-
jdou symbolickou cestičkou. Vítat 
je budou o rok starší spolužáci s dár-
ky. „Letošní zahájení školního roku 
bude jiné než ty předešlé. V mateř-
ských školách byly děti pasovány na 
školáky, my už je přivítáme téma-
tem přírody, které se bude prolínat 
celým školním rokem,“ řekla nová 
ředitelka školy Pavla Mrůzková. 

Novinky čekají na mnoha ško-
lách i další žáky. Největší hlučín-
ská škola na Rovninách má no-
vě vymalováno, ostatně jako každý 
rok, a také opravené školní hřiš-
tě. „Máme novou kmenovou třídu. 
Museli jsme totiž navýšit počet šes-
tých tříd ze tří na čtyři pro šesťáky 
z okolních vesnic. Protože již nemá-
me volné kmenové učebny, vyřeši-
li jsme to přestěhováním školní čí-
tárny do improvizovaných prostor 
a novým šesťákům jsme vybavili 
učebnu lavicemi i interaktivní tech-
nikou,“ prozradil ředitel školy Mi-
roslav Všetečka. Osobně je rád, že 
jsou kolem školy nové chodníky, 
které se dělaly přes léto, a upravené 
prostranství před budovou. „Za tuto 

úpravu a investici bych rád poděko-
val vedení města. Už jsme to potře-
bovali,“ řekl ředitel. 

Malovalo se i na Hornické. No-
vá výmalba je v několika učebnách, 
natíraly se sokly i zárubně. „V říjnu 
a v listopadu budeme rekonstruovat 
tělocvičnu za více jak 2 miliony ko-
run. Bohužel to nešlo dříve, protože 
stavební firmy v létě nemají volné 
kapacity. A v září vyměníme kotel 
ve školní kuchyni. Na podzim ještě 
opravíme plot kolem areálu,“ uvedl 
ředitel školy Martin Franek.   

Velké změny se během prázdnin 
odehrály na Základní škole dr. M. 
Tyrše. Protože roste zájem o Mon-
tessori vzdělávání, které se na Tyr-
šovce jako na jediné škole v Hlučí-
ně zavedlo před třemi lety, rozšiřují 
se prostory pro Montessori třídy. Ty 
zaberou celé třetí patro a Montessori 
centrum, které tam prozatím také 
sídlilo, se přestěhuje do bývalých 
dílen. Dále škola vybuduje novou 
jazykovou učebnu, která zatraktivní 
a posílí výuku cizích jazyků. „Naše 
škola je jedinečná tím, že nabízí ro-
dičům možnost volby – máme zde 
tradiční i Montessori výuku, spor-
tovně nadané děti se mohou věno-
vat fotbalu. Navázali jsme spolu-
práci s ostatními školami a nově se 
budeme snažit otevřít školu komu-
nitě města pořádáním jazykových 
kurzů i kurzů Montessori pedagogi-
ky,“ prozradila ředitelka Mrůzková.

Určitě nejvíce se na zahájení škol-
ního roku těší děti z Bobrovníků 
a Darkoviček. Odehrávat se totiž 
bude v nových tělocvičnách. Pro dě-
ti a jejich rodiče to bude vůbec první 
příležitost prohlédnout si prostory, 
kde se v budoucnu budou odehrávat 
hodiny tělesné výchovy, ale i dal-

Školy přivítají žáky nejednou novinkou

niku, tedy plavby lodí s grilovanou 
rybou na palubě, koupáním na pí-
sečné pláži Mlaska a návštěvou 
městečka Šučuraj na ostrově Hvar. 
Děti si tábor užili, domů se vrátili 
opálené, spokojené,“ doplnila Ma-
rie Niedemeierová. 

„Moc si vážím aktivity Marie 
Nidedermeierové, která dokázala 
společně s rodiči zorganizovat tá-
bor v čistém podnebí přispívajícím 
ke zdraví a pohodě dětí z Hlučína. 
Doufám, že ji entuziasmus neopustí 
a bude podobné akce pořádat i na-
dále,“ uvedla vedoucí odboru roz-
voje Městského úřadu Hlučín Dari-
na Krejzlová.                           (red)  

Vítání prvňáčků ve školním roce 2018/2019 za účasti vedení města
Zš Bobrovníky, nová tělocvična 8.00 

Zš Darkovičky, nová tělocvična 8.40 

Zš dr. M. Tyrše, podle počasí venku nebo v tělocvičně 9.15 

Zš Hornická, tělocvična  9.15 

Zš rovniny, prostranství před školou 10.00

ší sportovní aktivity. Po dlouhých 
letech, kdy se na tělocvik děti mu-
sely vždy přemístit do nevyhovují-
cích provizorních prostor, se teď žá-
ci i učitelé nemohou dočkat.  

V Darkovičkách i letos zachova-
jí krásnou tradici požehnání v dar-
kovičské kapli. Určeno je pro dě-
ti navštěvující hodiny náboženství 
a případné další zájemce a uskuteč-
ní se v 8.15. V 8.40 se starší žáci na 
slavnostním zahájení školního roku 
představí v nové tělocvičně taneč-
ním vystoupením určeným pro prv-
ňáčky, kteří zároveň dostanou pa-
mětní listy a kornout se sladkostmi. 
Do svých tříd usednou prvňáci ZŠ 
Darkovičky až v úterý 4. září. „Na-
ši žáci se v letošním školním roce 
mohou těšit na úplně nové jazykové 
centrum, které pro ně zatraktivní vý-
uku cizích jazyků,“ dodala ředitelka 
školy Monika Kamrádková. 

Kulturní program na zahájení škol-
ního roku v nové tělocvičně si při-
pravily i děti ZŠ Bobrovníky.  „Vý-
uka bude probíhat podle školního 
vzdělávacího programu Tvořivá 
škola. Zaměříme se na environmen-
tální výchovu a využití volného ča-
su dětí,“ prozradil nový ředitel školy 
Jan Volf. Škola chce v areálu vy-
budovat novou zahradu s venkovní 
učebnou, která umožní školní i mi-
moškolní vzdělávání v přímém kon-
taktu s přírodou. „Také se účastníme 
pokusného ověřování ministerstva 

školství s názvem Vzdělávací pro-
gramy paměťových institucí do škol. 
Součástí jsou hlavně návštěvy růz-
ných českých muzeí,“ zmínil ředi-
tel. Škola chce také rozšířit možnost 
pobytu dětí ve škole i mimo provoz 
školní družiny v takzvaném školním 
klubu, v období prázdnin pak zajis-
tit činnost příměstských táborů pří-
mo ve škole.

Na příjemné novinky se mohou tě-
šit i děti z mateřinek, kde se malova-
lo a opravovalo. Na Cihelní přibude 
v září nový hrací prvek ve tvaru ko-
rábu, který se stane dominantou za-
hrady. „Novinkou ve vzdělávání bu-
dou nově vytvořené koutky malých 
čtenářů,“ dodala ředitelka Radosla-
va Josefusová. V MŠ Severní, kde 
se už přes dva roky rozšiřují prvky 
Montessori vzdělávání, děti překva-
pí větší prostory pro hraní. „Upra-
vili jsme některé příčky ve třídách, 
aby se zvětšil pracovní a herní pro-
stor tříd. V jedné třídě se zrekon-
struovala podlaha, ve třech třídách 
se podlaha upravila, abychom mohli 
do tříd přivést vodu a vytvořit reál-
né kuchyňky, kde se děti budou učit 
samostatnosti při péči o sebe a své 
prostředí, třeba budou připravovat 
svačiny, omývat si a krájet ovoce, 
uklízet po sobě,“ prozradila ředitel-
ka Kateřina Boková. V MŠ dr. Be-
neše budou čekat na děti dvě nové 
paní učitelky, které nahradily učitel-
ky odcházející do důchodu.      (iga)



mládež

Chtěli byste si někdy zahrát na ry-
tíře? Nebo se zúčastnit královského 
plesu? Vezměte děti do muzea! 

Pro maminky s dětmi do pěti let 
bude v pondělí 24. září od 10 hodin 
v rámci unikátní výstavy připraven 
interaktivní program, který dětem 
zprostředkuje pro ně zábavnou for-
mou mnoho zajímavostí. Například 
se zúčastní hostiny na dvoře Přemy-
sla Otakara II. A to vše prostřednic-
tvím Múzy, tedy v našem případě 
Múzičky. Na děti se těší průvodci 
světem krásy a umění, pedagogo-
vé Základní umělecké školy Hlu-
čín, konkrétně specialistka na po-
hádky Petra Bublíková a výtvarnice 
Helena Hantkeová. Já samozřejmě 
přidám muziku všeho druhu. Bližší 
informace zájemci získají a místo si 
mohou rezervovat mailem na adre-
se muzicky@seznam.cz.

Veronika Stoklasová
ZUŠ P. J. Vejvanovského Hlučín

S obvyklou nabídkou zájmo-
vých kroužků pro děti ale napří-
klad i s judem pro dospělé přichází 
pro školní rok 2018/2019 Dům dětí 
a mládeže Hlučín. 

Tradiční kroužky s výtvarným za-
měřením jako keramiku nebo foto-
grafování doplňují kroužky s tech-
nickým zaměřením také pohybové 
aktivity. Pro letošní rok ale přiby-
ly i naprosté novinky. Na vzrůsta-
jící oblibu deskových her dům dětí 
reagoval zařazením nového krouž-
ku pro všechny, kteří si rádi hrají. 
Milovníci fantasy se mohou těšit 
na specialitu s názvem Dračí dou-
pě. Se základy znakového jazy-
ka a kulturou neslyšících se sezná-
mí děti, které se přihlásí do kroužku  
Znakujeme pro radost. Zájem se dá 
předpokládat například od dětí, kte-
ré mají neslyšící někde ve své blíz-

kosti, třeba mezi kamarády. Krou-
žek je ale určen pro všechny, kteří 
se o svět neslyšících zajímají. Od 
nového školního roku vede Dům 
dětí a mládeže nová ředitelka Zuz-
na Pustelníková. „Mým záměrem 
je hlučínský dům dětí a mládeže co 
nejvíce otevřít všem, kteří mají zá-
jem o užitečné trávení volného ča-
su, a šířit jeho dobré jméno. Dávat 
možnosti a příležitosti účastníkům 
zájmového vzdělávání rozvíjet své 
nadání a talent. Osobně se těším na 
zajímavou práci, která mi dá mož-
nost potkat spoustu lidí z různých 
oborů, rozšířit si své znalosti a zku-
šenosti a v neposlední řadě se těším 
na všechny děti a mládež, kteří si 
vyberou z naší nabídky ať už pra-
videlných kroužků, příležitostných 
akcí nebo letních táborů,“ uvedla 
nová ředitelka.                                  (iga)        

Dům dětí nově myslí na
milovníky deskovek a fantasy 

Múzičky v muzeu

 [9] hlučínskénoviny 

Koncert pro celou rodinu uvede 
Městský orchestr mladých z Dol-
ního Benešova v neděli 14. října 
v Kulturním domě Hlučín. Od 17 
hodin bude hrát filmové melodie. 

„Na koncertě jsme se dohodli 
s vedoucím orchestru Bohumírem 
Stoklasou po obrovském úspěchu, 
které měly výchovné koncerty le-
tos na jaře. Dramaturgie bude tro-
chu upravená. Program využívá ši-
rokého záběru, který žánr filmové 
hudby nabízí,“ uvedla vedoucí Kul-
turního domu Hlučín Veronika An-
tončíková. 

„Jak se filmová hudba stává sou-
částí našich životů, proniká také 
koncertního repertoáru i velmi re-
nomovaných orchestrů. Náš Měst-
ský orchestr mladých z Dolního 
Benešova má na svém playlistu ta-
kovýchto skladeb už tolik, že by 
jich bylo dost na několik koncertů. 
A to především proto, že muzikan-
ti i posluchači si to prostě užívají,“ 
uvedl Bohumír Stoklasa. 

Mladí z Dolního Benešova pro 
hlučínský koncert orchestr připravil 
průřez filmovou hudbou tak, aby si 
každý z posluchačů našel svůj oblí-
bený kousek. Pro starší a milovní-
ky klasiky zazní melodie ze Sedmi 
statečných, pro nejmladší taneční 
hit Happy z filmu Já padouch. Ne-
tradiční součástí koncertu bude pro-
jekce na plátno.                        (iga)

Mladí zahrají 
filmové melodie

Turistický oddíl mládeže Orion 
z Hlučína si může do kroniky za-
psat další sezónu plnou akce a dob-
rodružství. Po celý minulý školní 
rok se pravidelně scházely všech-
ny skupiny, od nejmladších pěti- až 
šestiletých, až po ty nejstarší, kteří 
pomalu dorůstají do instruktorské-
ho věku. Každý měsíc jsme alespoň 
jednou vyrazili na víkendovou vý-
pravu, v zimě na chaty, v teplejším 
počasí pod stany. Strávili jsme spo-
lečně podzimní, pololetní i veliko-
noční prázdniny, prozkoumali jsme 
okolí Hlučína na kolech, pro nej-
menší děti jsme uspořádali sezna-
movací přespání pod stany nedale-
ko klubovny. Jako každý rok jsme 
se zúčastnili akce Ukliďme Čes-
ko a postarali se přitom o zvelebe-
ní míst, kam si společně nejčastěji 
chodíme hrát.

Na jaře oddílový život rozvíři-
la mimořádná událost: naše účast 
v celorepublikové soutěži Hořcová 
výzva, kterou pořádá Asociace turi-
stických oddílů mládeže. Děti, ve-
doucí, dokonce i někteří rodiče sou-
těžili jako o život a výsledek stál 
zato. Naše zkušená matadorka Su-
ši se probojovala na páté místo z té-
měř dvou tisícovek účastníků a cel-
kově se Orion vyhoupl na devátou 
příčku z 69 oddílů.

Vyvrcholením oddílové činnost 
byl samozřejmě letní tábor, jako 
obvykle v osvědčeném rozdělení na 
třítýdenní verzi pro starší táborníky 
a zkrácenou dvoutýdenní pro mlad-
ší. O program se tentokrát posta-
rala nastupující generace mladých 
vedoucích. Při táborové hře děti 
hledaly a nakonec pochopitelně na-
šly poklad trosečníka Boba Gree-

na a v příjemném prostředí u čisté 
Moravice si užívaly také bohatou 
nabídku dalšího programu, od spor-
tovních soutěží přes lukostřelbu až 
po nácvik lezení po skalách.

S novým školním rokem rádi při-
vítáme nové členy. Jsme otevřeni 
malým i velkým, máme propraco-
vaný systém péče o děti už od pěti 
let věku a program vždy přizpůso-
bujeme stáří dětí tak, aby se všich-
ni pobavili a zároveň si postupně 
osvojovali dovednosti, které využi-
jí nejen v oddíle, ale i v dalším ži-
votě. Každý si u nás najde své mís-
to. Přijďte se podívat na zahajovací 
schůzku nebo na schůzky jednotli-
vých skupin. Aktuální časy schůzek 
a další informace najdete na našem 
webu www.orion-hlucin.cz.

Jiří Kinďura
vedoucí oddílu

Oddíl Orion zve nové zájemce

Orioňáci se chystají vyrazit do okolí svého tábora plnit úkoly táborové hry.                                               Foto: jarmila Fussová 

Malí rybáři si užili 
tábor v Břeclavi

Dva roky uběhly jako voda a malí 
i velcí rybáři z Domu dětí a mláde-
že v Hlučíně se začátkem prázdnin 
opět vydali na rybářské soustředění 
do Břeclavi na turistickou základnu 
Kančí obora. 

Děti si užily spousty hodin ryba-
ření na rybářském revíru Včelínek 
a obtokovém rameni řeky Dyje. 
Vyzkoušely si také rybolov trofej-
ních ryb v areálu rybářského svazu 
Břeclav. Porovnávaly své síly v ry-
bářském závodě na plavanou. Celo-
týdenní program byl také zaměřen 
na ulovení největšího kapra, největ-
ší dravé ryby a největší ryby. V této 
soutěži uspěl a největší rybu ulovil 
Jakub Priečko, největšího kapra na 
prutu zdolal Filip Klečka a největší 
dravou rybu ulovil Kryštof Papcun.  
Rybářské závody v plavané vyhrál 
Jakub Klíma.            Tomáš Klečka

vedoucí rybářského kroužku



Spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Čemu by se mělo vedení města 
v příštím období věnovat prioritně, 
řekli občané Hlučína letos v břez-
nu na veřejném fóru Zdravého měs-
ta Hlučína a poté v anketě, do níže 
se různými formami zapojilo zhru-
ba 1400 občanů. V září se názo-
rem obyvatel Hlučína budou zabý-
vat zastupitelé na poslední zasedání 
před komunálními volbami. 

Nejpalčivější problémy města 
a největší příležitosti formulova-
la zhruba stovka účastníků veřejné-
ho projednávání, které se uskuteč-
nilo v Kulturním domě Hlučín letos 
13. března. Návrhy se poté v dubnu 
ověřovaly anketou. Anketní lístky 
mohli zájemci vyplnit elektronicky 
na webu města, upozorňovaly na ně 
facebookové stránky Hlučína, an-
ketní lístky v papírové podobě by-
ly k dispozici na radnici i v Hlu-
čínských novinách, distribuovaly 
je příspěvkové organizace města 
a kluby seniorů. 

„Na odbor rozvoje Městského úřa-
du Hlučín nám došlo zpět celkem 
881 hlasovacích lístků, z nichž dva-
náct bylo neplatných,“ informova-
la vedoucí odboru rozvoje Darina 
Krejzlová. 

Na webových stránkách dotazník 
elektronicky vyplnilo 532 respon-
dentů. Anketa mírně zamíchala po-
řadím témat, která občané vníma-
jí jako nejdůležitější. Jak se s nimi 
město v budoucnu vypořádá a kdo 
bude mít za úkol se jim věnovat, ur-

Top příležitosti města projednají zastupitelé 

čí zastupitelé na svém posledním 
jednání před volbami, které se bu-
de konat ve úterý 4. září do 16 ho-
din v Kulturním domě Hlučín.  Pře-
nášet se bude živě prostřednictvím 
webových stránek města.

Zastupitelé se seznámí také s vý-
sledky takzvané pocitové mapy. Je-
jím prostřednictví občané na ve-
řejném fóru určovali, ve kterých 
částech města se cítí spokojeně, kde 
se jim líbí, kde rádi tráví volný čas, 
kde jim naopak chybí například po-
cit bezpečí. Mapa by měla být pro 
volené zástupce signálem, kterými 
lokalitami by se mělo město v nej-
bližší době více zabývat.          (iga)

Konečné pořadí TOP příležitostí v Hlučíně 

1. vybudovat víceúčelovou sportovní halu v Hlučíně 
2. řešit alternativní trasu obchvatu - jen Hlučín 
3. upravit zóny ODIS na trase Hlučín-Ostrava. Jízda bez poplatků 
4. rozšířit sociálně zdravotní péči pro děti starší sedmi let 
5. zachovat stávající stromy, zlepšit péči o ně a postupně vysazovat 

nové 
6. vybudovat welness 
7. opravit prostranství před kostelem sv. Jana Křtitele 
8. zajistit volnočasové aktivity pro děti s hendikepem řízené
 speciálním pedagogem 
9. vytvořit koncepci rozvoje školství v Hlučíně
10. zřídit komisi pro městskou zeleň a životní prostředí 

Březnového veřejného fóra se účastnila zhruba stovka občanů, kteří diskutovali o problémech města u stolů vždy zamě-
řených na konkrétní problematiku. .                                                                                                                          Foto: Ivana Gračková 

Novinkou v aktivitách pro star-
ší občany Hlučínska se od letošní-
ho roku stane Senior den legionáře. 
První ročník se bude konat v úterý 
18. září dopoledne od 8.30 v pro-
storách hlučínské štěrkovny za re-
staurací Nová Laguna.

Účastníci akce vytvoří tříčlenná 
družstva, která budou soutěžit v pl-
nění úkolů u jednotlivých stano-
višť. Vyhraje družstvo, kterému se 
podaří nasbírat největší počet bodů. 
Pro nejlepší tři týmy jsou připrave-
ny hodnotné ceny. 

„Účastníci hry si vyzkoušejí ces-
tu bojovníka, střelbu z kuše, luku 

a vzduchovky, koordinaci pohybu 
na lyžích, otestují své znalosti ze 
zdravovědy a topografie a podob-
ně. Poté se mohou těšit na zají-
mavou přednášku s vojenskou té-
matikou. Soutěžní úkoly nebudou 
fyzicky nijak náročné, určitě se 
jich netřeba obávat,“ uvedla vedou-
cí odboru rozvoje Darina Krejzlo-
vá. Pořadatelé ale každopádně do-
poručují sportovní obuv. Tříčlenné 
soutěžní týmy se mohou hlásit na 
odboru rozvoje na telefonní číslo 
595 020 317 nejpozději do 10. září. 
Soutěžní družstva se mohou skládat 
z žen i mužů a mohou být také smí-

šená. Účastníci by měli být obča-
né Hlučína nebo některé z obcí na 
Hlučínsku a musí jim být minimál-
ně 55 let.  

„Jsem moc rád, že po úspěšném 
jarním Dni legionáře škol a staros-
tů Hlučínska se v Hlučíně uskuteč-
ní první ročník obdobné soutěže ta-
ké pro naše seniory. Pevně věřím, 
že se přihlásí mnoho týmů, protože 
půjde o nevšední soutěž se spous-
tou sportovních zážitků, humoru 
a zábavy a také prostorem pro poví-
dání a setkávání. Osobně si ji určitě 
nenechám ujít,“ řekl starosta Hlučí-
na Pavel Paschek.                   (iga)

U Hlučínského jezera se uskuteční v září 
první ročník Senior dne legionáře

Zájezd do Těšínského 
Slezska pro 
pamětníky se blíží

Jarní zájezd pro seniory do Tě-
šínského Slezska měl obrovský 
úspěch. Proto se v úterý 4. září sku-
tečně další, který je ale už v tuto 
chvíli plně obsazen.

Na programu bude návštěva malé 
gorolské obce Hrčava, která leží na 
hranicích Polska a Slovenska. Dále 
budou následovat zastávky v Dol-
ní Lomné, Mostech u Jablunkova 
a Chotěbuzi.  

„Rádi bychom poděkovali prů-
vodci Arnoldu Dudkovi za zajištění 
veškerých služeb,“ uvedla vedou-
cí odboru rozvoje Darina Krejzlo-
vá.                                             (red) 

ZASTuPITelSTvO Se SejDe 
v úTerý 4. Září v v 16 HODIN 
v KulTurNíM DOMě HlučíN. 
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Město Hlučín se letos opět zapojí 
do Evropského týdne mobility, kte-
rý se uskuteční od 16. do 22. září. 
Jeho mottem je: Kombinuj a jeď.  
Celoevropská kampaň chce upozor-
nit na přílišný nárůst individuální 
automobilové dopravy ve městech 
i na vhodné způsoby řešení.

„Ke kampani se opět letos připo-
jíme a podpoříme ji v rámci akti-
vit Zdravého města Hlučín a míst-
ní agendy 21. Připravujeme při této 
příležitosti řadu aktivit určených 
pro veřejnost a samozřejmě hlavně 
pro děti,“ prozradila vedoucí odbo-
ru rozvoje Městského úřadu Hlučín 
Darina Krejzlová.

Sportovci si jistě nenechají ujít 
cyklojízdu, která odstartuje 16. zá-
ří v 10 hodin  z Mírového náměs-
tí. Připraveny budou tři různé tra-
sy v délkách 10, 20 a 30 kilometrů 
po cyklostezkách Hlučínska. „Cyk-
lojízda se již několikátým rokem řa-
dí k nejatraktivnějším sportovním 
akcím, které pořádáme na území 
města. Trasy je možné absolvovat 
v příjemném tempu přijatelném pro 
každého,“ uvedla Darina Krejzlová

Všechny trasy budou končit u pen-
ziónu Rodos na Hlučínském jezeře, 
kde bude pro účastníky přichystáno 
občerstvení a také tombola o věcné 
ceny. Startovné se nehradí.   

Na kole, ale třeba také na kolo-
běžce, pěšky nebo městskou hro-
madnou dopravou by měli dorazit 
do práce ve středu 19. září úřední-
ci hlučínské radnice. Přihlásí se tak 
k již pátému ročníku oblíbené ak-
ce Na úřad bez auta, kterou pořádá 
město Hlučín. 

„Jsme rádi, že se zapojuje čím dál 
více úředníků, kteří tak dávají sig-
nál veřejnosti, že jim na našem ži-
votním prostředí nezáleží jen pro-
to, že to mají v popisu práce, ale 
i osobně. Letos se mohou k akci při-
pojit také pracovníci příspěvkových 
organizací města. Tak doufáme, že 
to bude veselý happening, ovšem 
s důležitým poselstvím!“ řekla mís-
tostarostka města Blanka Kotrlová.

Všichni pracovníci města a jeho 
organizací, kteří v tento den necha-

Týden mobility si v Hlučíně užijí sportovci, 
úředníci i děti ze škol a školek

jí svůj osobní automobil doma a do 
práce dojedou veřejnou dopravou 
nebo využijí alternativní dopravní 
prostředek jako kolo či koloběžku, 
případně do práce dorazí pěšky, si 
obléknou tričko s nápisem Den bez 
aut. Loni byli nejaktivnější úřední-
ci odboru sociálních věcí a odboru 
výstavby Městského úřadu Hlučín, 
kteří dorazili v nejhojnějším počtu.

Týden mobility se ale orientuje 
velkou měrou také na děti. Pro ně 
je určena například výstava výtvar-
ných prací na hlučínském zámku. 
Výtvarné práce žáků prvního stup-
ně základních škol a mateřských 
škol z Hlučína budou vystavené 
v chodbě u zámecké knihovny od 
17. září do 5. října. Jejich práce le-
tos budou vznikat s tématy Mobili-
ta, Technika, Tisk.  „Všechny zve-
me srdečně nejen na výstavu, ale 
už i na její vernisáž, která se usku-
teční v pondělí 17. září v 9 hodin,“ 
řekla koordinátorka Zdravého měs-
ta Hlučín Sabina Lorencová. Pro-
gram vernisáži se odehraje v režii 
Základní umělecké školy Pavla Jo-
sefa Vejvanovského Hlučín. 

Žáci z prvního stupně základních 

škol v Hlučíně se sejdou také na jíz-
dě zručnosti, která se bude konat ve 
čtvrtek 20. září od 8 do 13 hodin na 
Mírovém náměstí.  Akce se zúčast-
ní více jek stovka dětí ze základních 
škol Rovniny, Dr. M. Tyrše, Hor-
nická a Generála Svobody. „Děti 
si otestují svou zručnost na bicyklu 
a jejich znalosti z dopravy ověří pí-
semný test. 

„Pro vítěze máme nachystány hod-
notné ceny jako třeba přilby na kolo 
nebo poukázky do obchodu se spor-
tovní tématikou,“ prozradila Sabina 
Lorencová.  

Stejně jako v minulosti bude i le-
tos po dobu konání uzavřeno Míro-
vé náměstí pro motorová vozidla. 
„Bezpečnost dětí je samozřejmě na-
ší prioritou. Řidiče a místní obyva-
tele proto prosíme o trpělivost a po-

chopení,“ uvedla Darina Krejzlová.
Obrovský úspěch mělo v minu-

lých letech malování na chodník 
před kulturním domem. Tam ale ne-
propustnou vrstvu vystřídaly kostky 
s trávou, díky kterým do půdy vsa-
kuje dešťová voda, ale povrch se 
k malování vůbec nehodí. 

„Děti z mateřských škol si ale ra-
dosti z malování na čerstvém vzdu-
chu užijí i tak do sytosti. Letos totiž 
budeme kreslit venku na nekoneč-
ný papír,“ prozradila Sabina Loren-
cová. 

Kreslení dětí z mateřských škol 
Hlučína na nekonečný papír se bude 
konat v pátek 21. září od 9.30 do 11 
hodin opět před Kulturním domem 
Hlučín. Přidat se mohou i „neškol-
kové“ děti, které přivedou jejich ro-
diče.                                         (red) 

Kalendář akcí Týdne mobility

16. 9. Cyklojízda Hlučínskem se startem na Mírovém náměstí 
17. 9. Vernisáž výstavy výtvarných prací dětí na hlučínském zámku 
19. 9. Na úřad bez auta
20. 9. Jízda zručnosti 
21. 9. Kreslení na nekonečný papír

jíZDA NA KOle I MAlOváNí 
BuDe POSelSTvíM, že 
cHceMe žíT A HýBAT Se 
ZDrAvě A BeZPečNě. 

 cyklojízda vždy startuje z Mírového náměstí v Hlučíně.                     Foto: Svatava Baránková
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Termíny rozmístění kontejnerů
V termínu od 1. 10. – 4. 10. 
Hlučín ul. Hornická - u kotelny

ul. Hornická  ul. - u věžáků
ul. Hornická + P. Strádala - křižovatka

 ul. Jarní + Severní - křižovatka
ul. B. Němcové + Severní - křižovatka
ul. 1. máje - vedle kavárny
ul. Tyršova + Komenského - křižovatka
ul. Opavská - za bytovými domy
ul. ČSA - naproti polikliniky, za byt. domy

V termínu od 8. 10. - 11. 10. 
 Hlučín ul. Hrnčířská - u parčíku

ul. Dr. Ed. Beneše
ul. Na Krásné Vyhlídce - na konci ulice
ul. Dlouhoveská - u klubu důchodců 8. 10. - 9. 10.
ul. Dlouhoveská - u kapličky 10. 10. - 11. 10.

Darkovičky Kulturní dům
ul. K Mýtu + Vřesinská - křižovatka
Patorie

V termínu od 15. 10. – 18. 10. 
Hlučín ul. Cihelní - u kotelny

ul. Dukelská - parkoviště 
ul. 28. října + Písečná - křižovatka
ul. Rovniny - bývalá školka
ul. Rovniny + Na Závodí - křižovatka
ul. I. Olbrachta + Vinohradská - křižovatka
ul. Moravská + Ke Kořeni - křižovatka
ul. P. Jilemnického - v zatáčce
ul. Dělnická - uprostřed ulice
ul. Mánesova - konec ulice

V termínu od 22. 10. – 25. 10. 2018:
Hlučín nad cihelnou - na pravé straně

Jasénky - pod Mušálem
Bobrovníky Malánky - odbočka na Vrablovec

ul. Požárnická - Hrabová
ul. Lesní - u hasičské zbrojnice
ul. Na Sídlišti - konec ulice
ul. Střední + Křivá - křižovatka
ul. U Hájenky
u Bobry clubu 

Možnost zlikvidovat velkoobje-
mový odpad zdarma, ekologicky 
a bez komplikací s přepravou svým 
občanům opět nabídne město Hlu-
čín. Služba je určena pouze obča-
nům, není určena pro firmy.

Podzimní mobilní svoz velkoob-
jemového odpadu, který se koná 
dvakrát do roka, se tentokrát usku-
teční od 1. do 25. října. Do jednot-
livých lokalit se budou kontejne-
ry přistavovat vždy na několik dní 
v předem daných termínech. Pokud 
se mezitím kontejner naplní, měst-
ská společnost TS Hlučín ho odveze 
k vysypání a znova přistaví. Vždy 

poslední den vypsaného termínu 
se bude kontejner odvážet mezi 7. 
a 12. hodinou. „Naší snahou je na-
bídnout občanům co nejjednodušší 
způsob, jak se zbavit velkoobjemo-
vého odpadu a omezit tak vytváření 
černých skládek,“ uvedla vedoucí 
odboru životního prostředí a komu-
nálních služeb Soňa Prášková. 

Do kontejnerů patří pouze velko-
objemový odpad. Nádoby se ne-
smí přeplňovat a nesmí se do nich 
ukládat nebezpečný odpad, který je 
možné denně včetně víkendů ode-
vzdat ve sběrném dvoře v areálu TS 
v Markvartovické ulici.            (iga)  

Město nabízí svým občanům možnost 
zbavit se velkoobjemového odpadu

Namátková kontrola kontejnerů 
na směsný komunální odpad na síd-
lišti Rovniny v Hlučíně v pondělí 
20. srpna ukázala, že obyvatelé by-
tových domů ještě zdaleka netřídí 
tak, jak by měli. Jeden z kontejne-
rů obsahoval zhruba 30 procent dá-
le separovatelného odpadu, jako je 
papír nebo plasty, v dalším kontej-
neru to dokonce bylo až 50 procent. 
Kontroly by měly městu poskyt-
nout informace, kde a jaké kontej-
nery jsou ještě zapotřebí, aby se tří-
dění odpadů zlepšilo. 

„Obsah kontejnerů na směsný od-
pad pro nás byl velkým zklamá-
ním. Zatímco u rodinných domů, 
kde nádoby na odpad patří konkrét-
ním vlastníkům, se už nic podob-
ného nestává, na anonymních síd-
lištích je situace v třídění odpadů 
stále špatná. Mnozí přitom opravdu 
pečlivě třídí, ale stačí několik jedin-
ců, aby se výsledek pokazil,“ uved-
la místostarostka Hlučína Blanka 
Kotrlová. Pro kontrolu si odbor ži-
votního prostředí a komunálních 
služeb ve spolupráci s městskou 
společností TS Hlučín tentokrát vy-
bral dvě lokality na sídlišti Rovni-
ny, a to na začátku sídliště v ulici 
J. Seiferta, kde se nachází hnízdo 
kontejnerů na směsný i na tříděný 
odpad, a u křižovatky ulic Seifer-
ta a Dukelská v místě, kde stojí jen 
kontejnery na směsný odpad a ná-
doby na tříděný odpad jsou v do-
cházkové vzdálenosti do 50 met-
rů. Překvapivě kontejner na směsný 
odpad v Seifertově ulici obsahoval 
více odpadu, který by bylo možno 
dále vytřídit, přestože nádoby na 
separovaný odpad stojí hned vedle 

něj. V Hlučíně to nebyla první tako-
vá kontrola, už v červenci se dělal 
obdobný test na sídlišti OKD, kde 
kontejnery na směsný odpad ob-
sahovaly také vždy minimálně 30 
procent papíru, plastů a dalšího od-
padu, který by bylo možné vytřídit 
a dále zpracovávat. 

„Občané nás mnohdy žádají, 
abychom v jejich lokalitě přida-
li kontejnery na směsný komunál-
ní odpad. Kontroly ale ukazují, že 
kapacita těch stávajících nestačí ze-
jména tam, kde se odpad netřídí. 
Apelujeme proto na všechny hlu-
čínské občany, aby třídili odpady, 
aby ukládali sklo, plasty, nápojo-
vé kartony, drobné kovové odpady 
a papír do příslušných kontejnerů. 
Pomohou tak životnímu prostře-
dí, ale i sami sobě, protože pod-
le připravované legislativy má být 
ukládání zbytkových směsných ko-
munálních odpadů výrazně draž-
ší,“ řekla vedoucí odboru životní-
ho prostředí a komunálních služeb 
Městského úřadu Hlučín Soňa Práš-
ková.  Město přitom chce zacho-
vat dosavadní výši ročního poplat-
ku za hospodaření s odpadem, který 
je v Hlučíně aktuálně 550 korun na 
osobu. Proto každoročně rozmisťu-
je další nádoby na separovaný od-
pad. Nyní přibydou nové například 
v hnízdě v křižovatce ulic Dukel-
ská a Seifertova, kde nahradí někte-
ré kontejnery na směsný odpad, ale 
i v dalších lokalitách, kde je obča-
né potřebují. V některých místech 
se bude ve spolupráci s pracovníky 
TS Hlučín měnit pořadí kontejnerů 
tak, aby ty na separovaný odpad by-
ly přístupnější.                         (iga)

Ukázalo se, co vše končí v kontejnerech

Počet kontejnerů na separovaný odpad v Hlučíně 

50 žlutých kontejnerů na plasty, nápojové kartony a drobné kovové odpady 
49 modrých kontejnerů na papír 
23 dělených zelenobílých DuO kontejnerů na sklo barevné a bílé 
15 zelených kontejnerů na sklo barevné 
14 bílých kontejnerů na sklo čiré 

Obsah kontejnerů v Seifertově ulici byl velkým zklamáním pro místostarostku 
města Blanku Kotrlovou.                                                                 Foto: Ivana Gračková
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Již jedenáctý ročník oblíbené ak-
ce Kluby klubům Hlučínska se 
uskuteční opět u příležitosti Mezi-
národního dne seniorů v úterý 25. 
září od 15 hodin v Kulturním domě 
Hlučín.

Tradičně se jí zúčastní senioři 
z hlučínských klubů i z klubů ce-
lého Hlučínska. Program si senio-
ři připravují sami, jednotlivé kluby 
přitom nešetří nápady a humorem. 
Pro letošní rok organizátoři připra-
vili další zpestření tohoto milého 
setkání. Součástí bude soutěž o nej-
lepší domácí víno nebo likér. 

Zájemci, kteří se chtějí soutěžní-
ho klání zúčastnit, mohou doručit 
od 10. září minimálně 0,2 dcl do-

mácího vína či likéru s označením 
na odbor rozvoje Městského úřa-
du Hlučín. Porota bude vybírat nej-
lepší recept, nejlepší chuť a nejlepší 
obal. Pro výherce jsou přichystány 
skvělé ceny. 

„Každoroční setkání na akci Klu-
by klubům Hlučínska patří k těm 
nejmilejším povinnostem, které ja-
ko místostarostka mám. Vždycky 
znova mě překvapí, s jakým smy-
slem pro humor senioři připravují 
program pro své kamarády, s jakou 
moudrostí přistupují ke každoden-
ním životním starostem. Jsou to pro 
mě nesmírně obohacující chvíle,“ 
uvedla místostarostka města Blan-
ka Kotrlová.                             (red)

Senioři budou soutěžit o nejlepší víno nebo likér

 vtipné vystoupení seniorek z Kozmic.                                     Foto: Ingrid Křižáková 

všeM čleNůM DOBré ZDrAví A ješTě 
HODNě KráSNýcH SPOlečNýcH 
ZážITKů! 

Mimořádné výročí bude letos slavit Klub senio-
rů Hlučín. Ve čtvrtek 13. září si jeho členové, za 
finanční podpory města Hlučín, připomenou še-
desáté výročí jeho založení. Poblahopřát jim k to-
mu přijdou i jejich kolegové z klubů z Vrablovce, 
Bobrovníků, Bělé či Šilheřovic.

Klub založený už 1. července 1958 patří nejen 
k nejstarším na Hlučínsku, ale nepochybně také 
k nejaktivnějším.  

„Šedesátiletou historii klubu zaznamenávají tři 
objemné kroniky, které vypovídají o bohaté čin-
nosti hlučínských seniorů,“ vypráví jeho součas-
ná předsedkyně Drahomíra Jandátová. Za vydat-
né pomoci kolegů se jí podařilo poskládat hlavní 
střípky z historie klubu, který začínal svou čin-
nost v budově na Ostravské ulici 29, ještě jako 
klub důchodců. Současný název, Klub seniorů 
Hlučín - město, nese od března 2003.

Prvním vedoucím tehdejšího Klubu důchod-
ců Hlučín byl Antonín Žižlavský, posléze ho vy-
střídali František Kloc, František Cecava a Ervín 
Opušinský. 

„Pánské vedení uzavřel Gerhard Wicker, který 
stál v čele klubu od roku 1998 a spolu s manžel-
kou  ukončili členství v prosinci 2017,“ upozor-
ňuje na důležité mezníky v životě klubu seniorů 
Drahomíra Jandátová. Ta se vedení ujala v roce 
2017.  Kroniky uvádí, že klub působil od červ-
na 1959 v domě číslo 18 na Mírovém náměstí, 
od února 1963 v loutkovém sále kulturního do-
mu a od dubna 1976 ve dvou místnostech býva-
lé školy ve Dlouhoveské ulici. Konaly se tam be-
sedy, přednášky, různé oslavy a jednou  měsíčně 
také společenská zábava s s tancem. Na přilehlé 
zahradě se opékaly makrely nebo smažila vaječi-
na a dokonce se konala i zabíjačka. Členové ale 
také jezdili na poznávací zájezdy do různých míst 
naši vlasti. 

Klub dříve spolupracoval přes čtyři roky s kr-

novským klubem seniorů, ale také s hlučínský-
mi organizacemi, třeba lidovou školou umění, 
Základní školou dr. M.  Tyrše, domem pionýrů 
a městskou osvětovou besedou. K nejaktivněj-
ším členům v té době podle kronik patřili členo-
vé Anna Bogačková, Antonie Jurášková, Josefa 
Friedrichová, Jan a Marta Chvějovi, Alfred Sva-
čina a mnoho dalších. Poznámky o bohaté čin-
nosti zapisovali do kronik s nesmírnou oběta-
vostí Olga Holíková, Leopolda Lejsalová, Josef 
Šefčík s Gertrudou Fojtíkovou a od roku 2006 
Josef Moravec. 

„Na dobu, kdy klub od roku 1998 vedl Ger-
hard Wicker, mohou ještě vzpomínat pamětní-
ci,“ připomíná Drahomíra Jandátová.  Tak třeba 
31. července 1999 se slavilo čtyřicáté výročí za-
ložení klubu. Na Mikuláše v roce 2004 zase člen-
ky napekly perníčky, které klub poslal v šedesá-
ti balíčcích starouškům do hlučínského domova 
důchodců. V témže roce členové klubu poprvé 
zavítali do hospody U Formánků v Rohově  na 
kolena pečená v golemově peci. Další, pak už tra-
diční návštěvy v Rohově se konaly v letech 2007, 
2009, 2010 a 2012. V roce 2007 klub 27. listopa-
du uspořádal v Kulturním domě v Darkovičkách 
rybí hody, na které pozval i důchodce z okolních 
obcí. V říjnu 2008  klub pro své členy poprvé zor-
ganizoval taneční soutěž Star dance, která se přes 
listopadové druhé kolo přehoupla až do finále. 

Dne 8. října roku 2011 na společenském taneč-
ním večírku zazněla Poslední polka, která zakon-
čila po více jak 35 letech činnost klubu seniorů 
v budově staré školy v Dlouhoveské ulici. Prv-
ní setkání v zámeckém klubu, kde spolek sídlí 
dodnes, se konalo 6. ledna 2012. Od té doby se 
tam pravidelně konají různé přednášky, společ-
né oslavy, ale třeba také velikonoční pomlázka, 

ochutnávka vánočního cukroví, oslava Dne ma-
tek. „Nadále ale vyrážíme i na různé zájezdy,“ 
vypočítává Drahomíra Jandátová. 

V roce 2013 se konal zájezd na Pustevny a Rad-
hošť, o rok později do Likérky Jelínek  a do Lu-
hačovic. Oslava 55. výročí se uskutečnila 22. 
listopadu 2013 v sále Kulturního domu v Darko-
vičkách. V červnu 2015 navštívili hlučínští se-
nioři Muzeum klobouků v Novém Jičíně a také 
Velehrad. Od roku 2017 se aktivity klubu opět 
rozšířily. Skupina hlučínských seniorek se začala 
pravidelně účastnit společenských akcí pořáda-
ných spřátelenými kluby v Hošťálkovicích, Dar-
kovičkách, Ludgeřovicích, Bobrovníkách a na 
Vrablovci. O své zážitky se pak chodily podělit 
s obyvateli Domova pod Vinnou horou. „V květ-
nu loňského roku jsme navštívili Planetárium 
v Ostravě a byli jsme na zájezdu ve výrobně slad-
kých dortů Marlenka. V listopadu se v restaura-
ci Florián jsme uspořádali vlastní večírek, které-
ho se zúčastnilo 29 našich členů a čtyři zástupci 
Městského úřadu v Hlučíně,“ vyjmenovává Dra-
homíra Jandátová.

V současnosti klub dobře spolupracuje s Klu-
bem seniorů v Bělé. „Do svého klubu chodíme 
proto, abychom se pobavili, poučili, zorganizo-
vali pro sebe různé společenské akce a večírky. 
V klubu se cítíme mezi svými, protože společná 
činnost odpovídá našemu věku, zájmům i schop-
nostem a možnostem. Naše poděkování patří 
Městskému úřadu v Hlučíně zato, že nám posky-
tuje metodickou i finanční podporu. Budeme rá-
di, když se k nám připojí další hlučínští senioři, 
kteří budou mít chuť a energii podílet se na orga-
nizaci akcí pro všechny členy,“ vyzývá Drahomí-
ra Jandátová a pozývá zájemce, aby se připojili 
kterýkoliv sudý čtvrtek v měsíci, kdy jsou členo-
vé v zámeckém klubu od dopoledne až do odpo-
ledních hodin. „Jsem moc rád, že máme na území 
města tak aktivní klub seniorů. Do sedmého dese-
tiletí přeju všem jeho členům pevné zdraví a ještě 
hodně krásných společných zážitků,“ říká staros-
ta Hlučína Pavel Paschek.                                (red) 

Hlučínský klub seniorů oslaví 60. výročí

KluB PATří K NejSTAršíM 
A NejAKTIvNějšíM NA 
HlučíNSKu

„
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Neuvěřitelné druhé místo získala 
Anna Vitásková z Hlučína v celo-
státní literární soutěži Svět pohybu. 
Poslala do ní svou báseň Domů.  

„Báseň je o cestě vlakem domů, 
do mého města, do Hlučína,” pro-
zradila Anna Vitásková, která už za 
rok oslaví devadesátku. 

Bývalá překladatelka z německé-
ho a anglického jazyka začala psát 
poezii a také malovat už před něko-
lika lety, když se stala uživatelkou 
Domova pod Vinnou horou, kde ži-
je již čtrnáct let. Literární soutěž 
Svět v pohybu, do které se přihlási-
la, je součástí projektu Šikovné ru-
ce našich seniorů 2018. Zúčastnilo 
se jí 58 autorů s 90 pracemi, z to-
ho bylo 63 básní, které byly podle 
komentáře poroty na vysoké úrov-
ni. Porotci konstatovali, že An-
na Vitásková ve své básni opěvu-

Anna Vitásková 

Domů … 
Vlak se blíží k svému cíli, již brzy vjede do stanice – 
hledím z okna a maně vnímám, jak zpívají kolejnice. 

Chvíli jen a zabělá se v míjejících prolukách stromů, 
město mé a srdce tluče v rytmu pražců … domů … domů. 

Již vidím obrys Vinné hory, listnaté stráně kolem ní, 
jezera stříbrnou hladinu – a Hlučín jako na dlani.  

A z věnce střech již věž kostela vlídně na pozdrav mi kyne, 
já potají si stírám slzu, co bezděky se z oka line. 

A do nitra se vkrádá pocit, jenž konejší a hřeje mě, 
že k tomu kousku země patřím a jenom zde mi dobře je. 

Mně bylo přáno poznat krásy mnoha krajů i slavných měst,
avšak návrat, cesta domů, byla vždy nejkrásnější z cest. 

je svoje město Hlučín tak krásným 
způsobem, že si čtenář, stejně jako 
autorka ve verších, potají stírá slzu 
z koutku oka. 

Se svou tvorbou se Anna Vitásko-
vá prosadila v uměleckých soutě-
žích už i dříve.                          (iga)

Anna Vitásková uspěla v soutěži s básní o domově  

je neuvěřitelné, že stále aktivní Anna 
vitásková oslaví příští rok devadesát-
ku.                             Foto: Ivana Gračková

Již 9. ročník dožínek v Darkovič-
kách se konal v sobotu 18. srpna. 
K obnovení dožínkových slavností 
a dalších tradic přispívá svou ener-
gií mnoho složek působících v Dar-
kovičkách. 

Celá slavnost začala ve 13 hodin 
mší svatou v místní stylově vyzdo-
bené kapli. Ve 14 hodin vyšel tento-
kráte z Patoryje slavnostní průvod, 
který byl doprovázen zemědělskou 
technikou. V průvodu se objevilo 
i mnoho menších alegorických vo-
zů od místních hospodářů.

Po celou dobu průvodu a také na 
místním hřišti, kde se celá slavnost 
konala, hrál k poslechu dechový 
soubor Weissovanka. Na akci se dá-
le představil folklórní soubor Vla-
šanky. Celým odpolednem prová-
zela umělecká skupina Mona, která 

Dožínky si zachovaly skvělou atmosféru 

svůj program věnovala 100. výročí 
vzniku Československé republiky. 
Organizátoři nezapomněli ani na 
nejmenší účastníky, pro které by-
ly připraveny soutěže, malování na 
obličej a skákací hrady. Pro dospělé 
bylo nachystáno bohaté občerstve-
ní, tradiční játra a zabijačkové spe-

ciality. Slavnost se, myslím, vydaři-
la na výbornou. Počasí nám přálo, 
lidé se veselili a odcházeli spokoje-
ni. Co víc si přát. Chtěla bych po-
děkovat všem, kteří se jakkoliv po-
díleli na přípravě a pořádání této 
akce.                Martina Kotzurová

organizátorka  

Tradiční turistický pochod Hlučín-
sko-vřesinská šlápota se bude ko-
nat první říjnovou sobotu. Pořáda-
jí ji společně město Hlučín a obec 
Vřesina.

„V sobotu 6. října vyrazíme v dvět 
ráno z prostranství u hlučínské-
ho zámku. Závěr pochodu bude na 
hřišti TJ Vřesina,“ prozrazuje or-
ganizátorka akce Jana Šandalo-
vá a pozvala celé rodiny i s dětmi 
k příjemné procházce podzimní pří-
rodou. 

Podmínky účasti jsou stejné už 
dvanáct let, co se pochod koná. 
Startovné je 30 korun na osobu 
a kdo projde všechna kontrolní sta-
noviště, obdrží v cíli nejen občerst-
vení, ale také drobnou odměnu.

Letos budou s organizací pochodu 
pomáhat členové tábornického od-
dílu Orion, kteří označí trasu a za-
jistí zpřístupnění srubu čs. opevně-
ní.

„Neváhejte a využijte této příleži-
tosti k prohlídce interiéru objektu, 
kde se nachází spousta zajímavos-
tí,“ vyzývá  Jana Šandalová. Účast-
níci pochodu také navštíví na su-
chém poldru ve Vřesině včelín, kde 
je provedou členové místního vče-
lařského kroužku. 

„Malí turisté jistě ocení proskle-
ný úl a dospěláci medové občerst-
vení,“ láká organizátorka. V cíli se 
mohou všichni těšit na klobásu s pi-
vem či kofolou. Hrát k tomu budou 
hned dvě kapely.                       (iga)

Vřesinskou šlápotu 
zakončí koncert 
dvou kapel

Dožínkový průvod je každoročně pestrý.                                 Foto: Michal Machala

Mažoretky z hlučínského klubu 
Ballerisimo jsou čerstvými drži-
telkami titulu vicemistryň světa. V 
konkurenci uspěly i jejich kolegy-
ně z Paprsků.

„Letošní sezonu jsme ukončily 
skvěle. Na srpnovém Mistrovství 
světa v mažoretkovém sportu v Pra-
ze jsme vybojovali stříbrné medai-
le zásluhou Verči Guřanové a Sarah 
Jandátové,” informovala trenér-
ka Ballerisima Karin Wronová. Už 
v červnu přitom obě juniorky získa-
ly v chorvatské Crikvenici titul vi-
cemistryň Evropy. Cenným úspě-
chem je také páté místo v kategorii 
Baton Stage, tedy pódiové sestavy 

juniorek, a sedmé místo v kategorii 
malých formací.

Město i s vlajkou Hlučína repre-
zentovaly také Paprsky. Kadetky v 
kategorii Baton Cadets Stage vybo-
jovaly v obrovské konkurenci šes-
té místo. „Na srdci nás hřeje po-

chvala komentátorky, která děvčata 
pochválila za ostrou choreografii, 
přesné přechody, nasazení a za ná-
ročnou práci s hůlkou,” řekla tre-
nérka Tereza Kremrová. Sedmé 
místo přivezl dospělácký tým Pa-
prsků Terčino ultimátum.         (iga)

Mažoretky z Hlučína jsou vicemistryně světa

Děvčata z Hlučína se na památku také vyfotografovala.      Foto: Karin Wronová
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Už tradiční turnaj ve florbale, kte-
rý se konal o prvním srpnovém ví-
kendu v areálu Hlučínského jezera, 
letos vyhrál tým IBF Falus a také 
čtyřletý František Štěpáník z Hlu-
čína, kterému na rehabilitace nutné 
kvůli jeho dětské mozkové obrně 
hráči přispěli více jak 18 tisíci ko-
runami. 

Během turnaje, kterého se účastni-
lo na 80 týmů, padlo 2060 branek. 
To bylo velmi důležité číslo, pro-
tože hráči se i letos rozhodli netra-
dičně přispět do celohlučínské sbír-
ky pro děti s postižením. Do svých 
usměvavých kasiček vložili 5 korun 
za každou vstřelenou branku. Pro 
Františka Štěpáníka, který trpí dět-
skou mozkovou obrnou, tak vybrali 
přes 10 tisíc korun. 

„Dalších 5 tisíc korun přidal vítěz-
ný tým, který věnoval Františkovi 
celou svou výhru. To mě skoro do-
stalo do kolen. Navíc hráči k tomu 
poznamenali, že chtěli výhru věno-

vat už loni, jenže před rokem nako-
nec skončili druzí. Fakt mě tím do-
jali,” řekla místostarostka Hlučína 
Blanka Kotrlová, která dar od flor-
balistů po turnaji přebírala. 

„Za tohle rozhodnutí si vítězný 
tým získal velký obdiv a poděko-
vání nás všech,” doplnil hlavní or-
ganizátor sympatické akce Martin 
Viltavský. A protože pokladničky 
byly po celou dobu turnaje k dispo-

zici, přibyly i další peníze od růz-
ných dárců. Například opavský tým 
Speedy Hlísty se rozhodl za každou 
svou branku vložit do pokladničky 
10 korun.

„V pondělí 6. srpna jsme poklad-
ničky rozpečetili. Celkem v nich 
bylo 18058 korun, které již přiby-
ly na náš sbírkový účet,” uvedla ve-
doucí finančního odboru hlučínské 
radnice Krista Šoferová.  

„Turnaj se opět povedl, i když po-
časí bylo zatím nejšílenější za celou 
dobu, co ho pořádáme. Pot už jsem 
nakonec ani  nevnímal. Ale protože 
jsme dodržovali pitný režim, všich-
ni jsme to i v těch vedrech zvládli 
bez vážnější újmy,” prozradil Mar-
tin Viltavský. 

V konkurenci 64 týmů z celé Čes-
ké republiky, ale také ze Sloven-
ska, vybojovalo první místo druž-
stvo IBF Falus, druhý byl tým G5, 
třetí slovenský Team Klátov a čtvr-
tí byli florbalisté Vikings Kopřivni-
ce. Nejlepším hráčem turnaje se stal 
český reprezentant a jeden z nejlep-
ších českých florbalistů Martin To-
koš, kapitán IBF Falus. Nejlepším 
brankářem byl vyhlášen Jan Chrást 
z G5. Mezi šestnácti družstvy 
v ženské kategorii si nejlépe ved-
ly Funny Dements, které za sebou 
nechaly Pusinky, Rezervy extraligy 
a Citrus ladies team. Titul nejlep-
ší hráčky turnaje si odvezla Tereza 
Reimerová z Funny Dements, nej-
lepší brankářkou se stala Tea Ma-
žáryová ze Slovenska z týmu Pusi-
nek.                                            (iga)

Florbalisté měřili síly na břehu Hlučínského 
jezera, navíc pomohli malému Františkovi
víTěZNý TýM IBF FAluS 
PřIPrAvIl všeM DOjeMNé 
PřeKvAPeNí. 

Dramatické chvíle, báječná atmosféra!                                 Foto: charlie Greenberg

Tři děvčata z Hlučína budou mít 
velmi náročný začátek školního ro-
ku. Budou totiž několik zářijových 
dní držet palce svým kamarádkám, 
které budou bojovat o významné 
sportovní tituly na Světových jez-
deckých hrách často označovaných 
za jezdeckou olympiádu. Deseti-
letá Katka Pýchová, jedenáctile-
tá Bára Bílá a dvanáctiletá Eliška 
Prudká jsou členkami voltižního 
oddílu z Albertovce. Samy na vr-
cholný podnik ještě nedosáhly, ale 
jejich oddílové kolegyně by měly 
už 13. září sedat do letadla. Českou 
republiku a českou voltiž budou na 
jezdeckých hrách, které se kona-
jí od 11. do 23. září v americkém 
Tryonu, reprezentovat čtyři cvičen-
ky z jezdeckého klubu Voltiž Al-
bertovec se svým koněm Patriotem 
NF a s lonžérkou Andreou Viden-
kovou. Tým doplní mistryně České 
republiky Tereza Czyžová z Frenš-
tátu pod Radhoštěm a vicemistry-
ně ČR Kateřina Reslerová z Pra-
hy. Za Albertovec se kvalifikovaly 
Ema Žůrková ze Štěpánkovic, Kat-
ka Kocurová z Bolatic, která bude 

startovat nejen ve skupinách, ale 
i za jednotlivce, Lucie Kubíková ze 
Závady a Nela Stříbná z Bolatic. 

„O Patriota jsme se teď staraly, ja-
ko by byl z cukru, aby byl na zá-
vody připravený,“ prozrazuje Kač-
ka Pýchová, která chodí do 4. třídy 
na Základní školu Rovniny a vol-
tiž dělá už pátým rokem. Její spo-
lužačka Eliška Prudká také z Rov-
nin navštěvuje šestou třídu, Bára 
Bílá chodí do páté třídy na Základní 
školu Hornická. Všechna tři děvča-
ta už si vyzkoušela, jaké to je závo-
dit a usilovat o přízeň rozhodčích. 
Voltiž je v podstatě gymnastické 
cvičení na neosedlaném koni, kte-
rého ze země vede lonžer. Pokroči-
lí voltižní jezdci cvičí na cválajícím 
koni, ti začínající na koni jdoucím 
krokem.  

Bára a Kačka už vybojovaly tře-
ba druhé místo ve voltižním poháru 
v kategorii skupin dětí za rok 2017 
a stříbro získaly i v přátelské sou-
těži skupin dětí na Mistrovství ČR. 
První byly na oblastním mistrovství 
Severní Moravy v kategorii skupin 
dětí. Starší Eliška již cvičí v kate-

gorii junior 2. Mezi své sportov-
ní úspěchy počítá páté místo v ka-
tegorii jednotlivců dětí v přátelské 
soutěži Mistrovství ČR a třetí mís-
to v kategorii jednotlivců dětí na 
oblastním mistrovství Severní Mo-
ravy. Nejbližším sportovním cílem 
mladších děvčat je dostat se do ju-
niorské skupiny, která jezdí na zá-
vody i do ciziny. 

„Pro nás je Katčiným největším 
úspěchem, že ji voltiž baví. Netoulá 
se zbůhdarma po městě, nedělá žád-
nou neplechu, místo toho se věnu-
je poměrně náročnému sportu, při 
kterém se děti učí myslet jako tým. 
Navíc musí také pečovat koně. Je 
to živý  tvor, který má své  potřeby  
a bolesti. To je, myslím, dobrá ško-
la pro život,“ řekla Katčina mamin-
ka Anna Pýchová. 

Pokud by se tomuto krásnému 
sportu chtěly věnovat další děti 
z Hlučína, teď mají šanci. Voltiž-
ní oddíl v Albertovci uvítá pro no-
vou jezdeckou sezonu čerstvé posi-
ly. Stačí se přijít podívat na některý 
z tréninků a zjistit, jestli koně a ne-
lehký dril jsou to pravé.              (iga)

Na Nočním běhu 
zářila zvučná jména

Závěrečný závod série Hlučínských 
běhů byl našlapaný zvučnými jmé-
ny, obzvláště v ženskými. Náš noč-
ní sranda běh si přišla vyzkoušet ně-
kolikanásobná mistryně ČR a vítězka 
Pražského maratonu Petra Pastoro-
vá, žena, která dokáže uběhnout 42 
kilometrů v čase 2:36:44. Startovala 
v kategorii ženy 40+ a stala se abso-
lutní vítězkou žen. V kategorii žen do 
40 let se účastnila Veronika Martín-
ková, vítězka série horských ultra-
marotnů Horská výzva. A v katego-
rii ženy 50+ běžela Martina Kurková, 
několikanásobná vítězka ultramarato-
nu Hostýnská osma. Absolutním vítě-
zem Nočního běhu se stal Jakub Lu-
káš s časem 0:34:43, kterému o 20 
vteřin utekl traťový rekord Jirky Pyt-
líka. Přestože pro většinu z těchto 
borců byl hlučínský Noční běh spíš 
odpočinkovým závodem, výklusem 
nebo doladěním formy, na trati se ni-
kdo nešetřil a v cíli jsme mohli vidět 
i luxusní sprinty. Noční běh si užili 
snad úplně všichni, i ti poslední - bu-
báci na trati.          Gabka Svačinová

pořadatelka

Budou držet palce kamarádkám na olympiádě
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KAM V HLUČÍNĚ V ZÁŘÍ

volný čas

n
31.8. – 25. 11. Přemysl Otakar II. – zakladatel Hlučína – Muzeum Hlučínska 

1.9.  a 2.9                    15:00 Hlučínský Krmáš a festival ohňostrojů – Hlučínské jezero 

4.9. 16:00 Zastupitelstvo – KD Hlučín 

7.9.  17:00 Taneční kurz pro mládež – KD Hlučín 

8.9. 8:00 Farmářské trhy – Hlučínské náměstí 

10.9. 16:00 Kulatý stůl – téma Zeleň v Hlučíně – KD Hlučín

14.9. 17:00 Taneční kurz pro mládež – KD Hlučín

16.9. 10:00 cyklojízda – Hlučínské náměstí 

20.9. 8:00 jízda zručnosti – Hlučínské náměstí 

21.9. 17:00 Přednáška Opavští Přemyslovci - červený kostel

21.9. 17:00 Taneční kurz pro mládež – KD Hlučín 

22.9. 8:00 Farmářské trhy - Hlučínské náměstí 

22.9. 14:00 Orientační běh Hlučínem - start u sportovní haly

25.9.  15:00 Kluby klubům – KD Hlučín 

27.9. 19:00 Divadelní podzim – Dodivadlo Dámský krejčí – KD Hlučín

28.9. 17:00 Taneční kurz pro mládež – KD Hlučín 

Připravujeme na říjen 2018

5.10. Taneční kurz pro mládež – KD Hlučín

6.10. Hlučínsko – vřesinská šlápota

7.10. Pohádka muzikantská – představení pro děti – KD Hlučín

11.10. Divadelní podzim – Stará arena – KD Hlučín

12.10. Taneční půlkolona – KD Hlučín

13.10. Farmářské trhy - Hlučínské náměstí 

14.10. Koncert filmových melodií pro celou rodinu – Orchestr mladých DB – KD Hlučín 

15.10. Keith Thompson & Band – červený kostel 

19.10. Taneční kurz pro mládež – KD Hlučín

21.10. Pohádkování se žáky lDO Zuš Hlučín – KD Hlučín

25.10. Divadelní podzim – Mokrolazecká ochotnická činohra – KD Hlučín

Premiérově odstartuje
hlučínský orientační běh

Závod v orientačním běhu pořádá v Hlučí-
ně v sobotu 22. září Sportovní klub orientač-
ního běhu Ostrava. V Hlučíně premiérová ak-
ce může být zajímavá pro samotné sportovce 
i pro diváky.

„Jde o specifický závod, sprint v městské zá-
stavbě,“ objasnil předseda oddílu Josef Juře-
ník. Lidé tak budou v ulicích potkávat se zá-
vodníky v akci. S mapami a buzolami budou 
běžci mířit od kontroly ke kontrole, aby v co 
nejkratším čase a ve stanoveném pořadí sta-
novišť absolvovali svoji trať. Centrem závodu 
a místem startu bude lokalita za sportovní ha-
lou u vjezdu na hřiště s umělou trávou. Cíl bu-
de na parkovišti před halou. Závodníci budou 
vybíhat postupně v minutových intervalech 
v době od 14 hodin do 15.30. Na trať odstartu-
jí běžci všech věkových kategorií od těch nej-
menších po seniory, a to nejen z klubů Morav-
skoslezského kraje, ale i z Polska, Slovenska 
Zapojit se ale mohou všichni zájemci, kteří si 
chtějí vyzkoušet běh s buzolou, orientaci pod-
le mapy a hledání kontrolních stanovišť. Or-
ganizátoři totiž vypisují i kategorie pro náhod-
né příchozí i pro rodiče s dětmi. „Přijďte mezi 
nás! Přihlásit se můžete i na místě v den závo-
du do 13.30,“ vyzval Josef Juřeník s prosbou 
na občany, aby měli pro závodníky pochope-
ní, nesnažili se manipulovat kontrolními body, 
ani závodníky na kontroly nenaváděli.     (iga)



Periodický tisk územního samosprávného celku, vydává město Hlučín v měsíční periodicitě, 11 krát do roka. Mírové nám. 23-24, 748 01 Hlučín,  IČO: 00300063.  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 Hlu-
čínska), Bc. Petr Breitkopf (ředitel SaK Hlučín), Ivana Gračková (tisková mluvčí), Mgr. Michal Kubíček (PNM International s.r.o.). Redakce: Ivana Gračková. Sazba, tisk: PNM 
International 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. září 2018

hlučínskénoviny     www.hlucinskenoviny.cz

ročník 23 | číslo 9  | září 2018 | informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Hlučíně | www.hlucin.cz

hlučínskénoviny

Jedním z mimořádně palčivých 
témat pomalu končícího volební-
ho období v Hlučíně byla doprava. 
Ať už se jednalo o stav komunika-
cí i chodníků, počet parkovacích 
míst ve městě nebo intenzitu pro-
vozu v samotném centru v návaz-
nosti na chybějící obchvat města. 
Jak se podařilo tyto problémy ře-
šit, jsme se zeptali starosty Hlučí-
na Pavla Paschka. 

Jste spokojen s tím, co se za čtyři 
roky v řešení problémů s dopra-
vou v Hlučíně podařilo udělat? 

Přestože se toho udělalo hod-
ně, spokojen nejsem a nemohu 
být, protože nespokojení, a mnoh-
dy právem, jsou občané. Stále nás 
trápí nedostatek parkovacích míst, 
stále bojujeme s extrémní husto-
tou dopravy hlavně v Ostravské 
ulici a přeložka silnice I/56 s ob-
chvatem Hlučína, zdá se, je i přes 
enormní snahu starostů celého 
Hlučínska v nedohlednu. 

Když víte, že chybí parkovací 
místa, proč jste jich v těch čtyřech 
letech prostě nepostavili více? 

Parkování ve městech při sou-
časném tempu, s jakým přibýva-
jí automobily, nejde řešit plošnou 
stavbou dalších a dalších parko-
višť, to bychom si za chvíli zabe-
tonovali celé město. 

Před čtyřmi lety jsme po nástu-
pu do vedení města zjistili, že ta-
dy roky bobtnal problém, který ni-
kdo neřešil. Úzké ulice Hlučína 
byly ucpané parkujícími automo-
bily, takže nemohly projet auta in-
tegrovaného záchranného systému 
ani vozy na svoz odpadu. 

Projekty na nová parkoviště ne-
byly zpracovány. Systém zpo-
platněných parkovišť nefungoval 
ideálně a neměl žádný regulač-
ní účinek. Nezbývalo nám nic ji-
ného, než do toho rázně říznout 
a přijít s nepopulárními opatření-
mi, byť jsme si uvědomovali, že 
se to obyvatelům města mnohdy 
nebude líbit. Zároveň jsme zača-
li s opravami některých parkovišť 
a přibylo i pár nových parkova-
cích míst. 

Pokračování na straně 5

S řešením dopravní situace nemohu být spokojen, když 
nejsou spokojení občané, tvrdí starosta Pavel Paschek

Vidět za ranního kuropění chlapy 
s klasickou kosou či křovinořezem 
už se nepoštěstí tak často. V Hlu-
číně je to pravidelný obrázek třeba 
na louce na Jasénkách, která je vý-
znamným krajinným prvkem a s fi-
nanční podporou města se ručně 
kosí dvakrát do roka. Nebo na květ-
naté louce „u  cihelny“, kterou v ro-
ce 2015 založili členové spolku 
Agri Nostra. Tu ručně kosí dokon-
ce několikrát do roka. Díky tomu 
dnes na louce roste čtyřicet druhů 
lučních květin a deset druhů travin. 
Na rozkvetlou louku se často cho-
dí fotit svatebčané, kteří pak nechá-
vají děkovné vzkazy v pamětní kni-
ze spolku.

 „Louky ručně pokosíme a seno 
odnášíme jako se to dělalo dříve. To 
má blahodárný vliv na kvalitu pů-

dy. Staráme se o rostliny, které po-
třebuje hmyz, ale také kopeme tů-
ně pro obojživelníky a z biomasy 
proložené větvemi budujeme přiro-
zené úkryty pro ježky, hady a další 

drobná zvířata,“ líčí osmatřicetiletý 
Pavel Kuchejda, který vystudoval 
ochranu přírody a byl jedním z ini-
ciátorů založení spolku. Sice žije 
už čtrnáct let i s rodinou v Norsku, 

ale na svůj rodný Hlučín nezapo-
míná. I letos strávil část letní dovo-
lené se svými příteli z Agri Nostry 
péčí o zdejší krajinu. Láska k pří-
rodě přivedla do spolku Agri Nos-
tra i vodohospodáře Radima Hei-
duka z Bohuslavic. „Baví mě měnit 
krajinu k lepšímu, podílím se hlav-
ně na vzniku tůní, které jsme zalo-
žili už na třech lokalitách,“ líčí tři-
atřicetiletý nadšenec. Agri Nostra 
se zapojuje i do každoroční akce 
Ukliďme Česko a organizuje prá-
ce i následné setkání a zábavu na 
Rovninách. Město Hlučín se spol-
kem spolupracuje už čtvrtým ro-
kem. „Vítáme aktivity téhle party 
nadšenců. Výsledkem činnosti to-
tiž nejsou jen rozkvetlé louky a no-
vé tůňky, ale i přirozená výchova 
všech okolo k lásce k přírodě a kra-
jině, protože do péče o životní pro-
středí zapojují celé rodiny a přáte-
le,“ řekla vedoucí odboru životního 
prostředí Městského úřadu Hlučín 
Soňa Prášková.     Ivana Gračková

I  letos v  létě členové spolku Agri Nostra ručně kosili květnatou louku, kterou 
před pár lety v Hlučíně založili.                    Foto: Samuel Salmon

O cennou květnou louku v Hlučíně pečuje 
Agri Nostra jako za starých časů  

Tělocvičny v Darkovičkách a
Bobrovníkách se budou slavnostně
otevírat 11. a 12. září. Město zve 
k prohlídce všechny občany.       

 Čtěte na straně 4

Zastupitelé budou projednávat 
i top příležitosti města. Sejdou 
se v úterý 4. září v 16 hodin v KD 
Hlučín.  

Čtěte v příloze Zdravé město

Kačka Pýchová s kamarádkmi umí 
jezdit na neosedlaném koni. Kdo 
to chce také zkusit, v Albertovci 
má teď šanci. 

Čtěte na straně 11

O výZNAMNý KrAjINNý 
PrveK NA jASéNKácH Se 
SPOleK STArá S FINANčNí 
PODPOrOu MěSTA.

MíSTO KYTIčKYn
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Přivítali jsme:
Jakub Brož *2018
Karolína Šimíčková *2018
Nela Mrózková *2018
Karin Hořčičková *2018

Sraz spolužáků 9. ročníku 62/63 se bude konat 
21. 9. 2018 v 16 hodin v restauraci PERLA  u au-
tobusového nádraží.              

Spolek Málánky si vás dovoluje pozvat na již 
tradiční Krmášové posezení, které se bude konat 
8. září. 

V 15 hodin se sejdeme na náměstí na Malán-
kách, odkud společně za doprovodu scholy ze 
Vřesiny vyjdeme průvodem ke kapličce kde bu-
de slouženo slavnostní požehnání otcem Kryšto-
fem Ševčíkem z farnosti Ostrava-Hrušov. 

Po slavnostním požehnání bude odhalen a po-
svěcen památník zemřelým zakládajícím čle-
nům spolku Malánky a všem zemřelým obyvate-
lům Malánek. Na místě bude také připraveno pro 
všechny malé pohoštění v podobě koláčů, kávy 
a čepovaného pivečka. Srdečně zve Spolek Ma-
lánky.                                                       Pavel Cyrus

předseda spolku Malánky 

Zahrádkáři jedou na Floru
Autobusový zájezd na podzimní Floru do Olo-

mouce pořádá ve čtvrtek 4. října základní orga-
nizace Českého zahrádkářského svazu Hlučín  - 
město. „Dopoledne strávíme na olomouckém 
výstavišti, odpoledne navštívíme novou expozici 
Tatry Kopřivnice i muzeum Fojtství,“ prozradila 
za pořadatele Jana Sabolová.

Odjíždí se v 7 hodin z Dlouhoveské ulice. Cena 
zájezdu je 240 korun pro členy organizace a 280 
korun pro ostatní zájemce. Přihlásit se je možné 
v obchodě Zahrádkář v Hlučíně.                   (red)

Kaplička na Malánkách.
Foto: archiv spolku Malánky

Stejně jako v minulých letech i letos pořádáme 
turistický pochod po místní krajině. Pod názvem 
Srostlí s krajem nejprve dobudeme Vinou horu 
a pak i Bobrovnický kopec.

Akce se koná v sobotu 22. září. Startovat se 
bude mezi 9. a 10. hodinou z areálu firmy Gras 
servis na Jasénkách 29. 

Protože v cíli je zajištěno občerstvení i skáka-
cí hrad, tak naše společensko-sportovní setkání 
ocení hlavně rodiny s dětmi. Komu se nebude 
chtít absolvovat celý pochod, může si klidně tra-
su zkrátit.                                  Tomáš Hájovský

pořadatel

Pochod Srostlí s krajem se půjde v září

I loni si účastníci akce pochod užili.                                            
 Foto: Marek Adámek

Další tradiční vítání občánků se uskuteční v pá-
tek 21. září v reprezentativních prostorách ob-
řadní síně Městského úřadu Hlučín. 

„Protože nám současná legislativa neumožňuje 
vyžádat si jména a adresy nově narozených dětí, 
tak na vítání občánků můžeme pozvat jen ty rodi-
če s čerstvě narozenými dětmi, kteří se sami pře-
dem přihlásí. Na základě přihlášky pak rodičům 
zašleme pozvánku se všemi pokyny,“ uvedla ve-
doucí odboru rozvoje Darina Krejzlová.

Podzimní vítání nových občánků Hlučína je ur-
čené pro děti narozené od letošního února, trva-
lým pobytem na území města Hlučína a jeho čás-
tí Bobrovníky a Darkovičky. 

Zájemci se hlásí osobně v úředních hodinách 
na odboru rozvoje MěÚ Hlučín, kde doloží origi-
nál rodného listu dítěte a svůj občanský průkaz. 
Úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu od 8 do 
17 hodin a v úterý a ve čtvrtek od 8 do 14 ho-
din. Bližší informace zájemcům podá pracovni-
ce odboru rozvoje Sabina Lorencová na telefon-
ním čísle 595 020 317.                                   (red) 

Další vítání občánků
se uskuteční v září,
zájemci se musí hlásit  

Bleší trhy ve Slezanu se 
budou konat každý měsíc

Pořádat bleší trhy pravidelně se rozhodla aktiv-
ní parta ze spolku Sousedé 55+. Konat se budou 
každé  první  úterý  v měsíci vždy od 9 do 17 ho-
din v sále Slezanu na Mírovém náměstí.

„Přijďte, přineste co nepotřebujete a co udělá 
radost někomu jinému, odneste si co upotřebí-
te,” vyzvala za pořadatele Růžena Dvořáčková. 
Zájemci o akci, na které ale nepřijímají oděvy 
a obuv, by si do diářů měli zapsat termíny 2. říj-
na, 6. listopadu a 4. prosince.                                    (red)

Malánky chystají krmáš

SOuKrOMá INZercen



Přehled zájmových kroužků Domu děti a mládeže Hlučín
pro školní rok 2018/2019

Název zájmového útvaru Doporučený věk
(úroveň) účastníků

Den, hodina Jméno lektora Příspěvek na ZÚ         
(v Kč)*

Var. 
symbol

Hudební obory

Hra na kytaru bude upřesněno bude upřesněno Bc. et BcA. j. Kyjovský 600,- 1001

Hra na ukulele bude upřesněno bude upřesněno 600,- 1002

výtvarné obory a ruční práce

výtvarné tvořeníčko I. předškolní děti 
(od 4 let)

ST 16.45 - 17.45 M. Nosiadková 600,- 1003

výtvarné tvořeníčko II. 5 - 6 let ST 15.30 - 16.30 M. Nosiadková 600,- 1004

Keramický klubík pro rodiče s dětmi od 3 let Pá 17.00 - 18.30
1 - 2x/měsíc

Bc. v. Novosadová 600,- 1029

Keramika I. žáci Zš bude upřesněno Bc. v. Novosadová 600,-/600,- 1005

Keramika II. žáci Zš bude upřesněno Bc. v. Novosadová 600,-/600,- 1030

Základy fotografie 12 a více let bude upřesněno B. chlebišová 600,- 1006

Keramika Fontána pouze pro klienty
úSP Fontána

ST 9.00 - 11.00 Bc. Z. Pustelníková 700,-/700,- -

Keramika pro mládež a dospělé 15 a více let
(zač. i pokroč.)

Pá 16.30 - 18.30
2x/měsíc

l. Marková 600,- 1007

výtvarný občasník rodiče s dětmi čtvrtletně B. Kladivová - -

Tvořivý svět I. 1. st. Zš čT 15.00 - 16.00 B. Kladivová 600,- 1008

Tvořivý svět II. 9 a více let čT  16.15 – 17.30 B. Kladivová 600,- 1009

Háčkování pro děti 1. a 2. st. Zš úT 17.30 – 18.30
1x/měsíc

Mgr. K. Pchálková 300,- 1010

Sport a pohyb

Pohybová školička s tetou editou předškolní děti čT 15.30 - 16.30 Bc. e. Studená 400,- 1011

(od 3 let)

Aerobic 7 a více let bude upřesněno Mgr. K. Pchálková 500,- 1012

judo I. 1. st. Zš
(začátečníci)

PO, ST 15.15 -16.15 v. Mečár, 
Mgr. M. Srovnal

700,- 1013

judo  II. 10 a více let PO, ST 16:15 - 17:30 v. Mečár,
Mgr. M. Srovnal

700,- 1014

judo pro dospělé 15 - 100 let  PO 17.50 - 18.50 v. Mečár, 
Mgr. M. Srovnal

1000,- 1015

Pohádková jóga 1. st. Zš bude upřesněno Bc. P. Pospěchová 500,- 1016

rybářský kroužek začátečníci ST 16.00 - 17.30 T. Klečka 600,- 1017

Stolní tenis I. začátečníci PO 16.00 – 17.30 Mgr. P. vondráček 600,- 1018

Stolní tenis II. pokročilí PO 17.30 – 19.00 600,- 1019

šachy 1. st. Zš  bude upřesněno Bc. l. chrostek 500,- 1020

Technické obory

Kroužek elektroniky a radiotechniky I. 10 a více let
(začátečníci)

čT 16.00 – 17.30  Ing. I. Guňka 600,- 1021

Kroužek elektroniky a radiotechniky II. pokročilí čT 18.00 – 19.30 Ing. I. Guňka 600,- 1022

letecký a lodní modelář 9 - 15 let úT 15.30 - 17.30 T. Hurina 900,-/900,- 1023

Ostatní

Klub maminek s dětmi I. předškolní děti
(od 1 roku)

PO 9.00 - 11.30 Bc. e. Studená 20,- za lekci -

Klub maminek s dětmi II. předškolní děti 
(od 1 roku)

ST 9.00 - 11.30 Bc. e. Studená 20,- za lekci -

školička předškolní děti
(od 3 let)

úT 9.00 - 10.30 Bc. e. Studená 400,- 1024

Klub vaření 10 a více let bude upřesněno
1 x/měsíc

e. Kupková 600,- 1025

Znakujeme pro radost pro děti i dospělé ST 15.00 - 16.30 Bc. Z. Pustelníková 400,- 1026

Deskové hry 1. a 2. st. Zš úT 15.00 - 17.00 Mgr. M. Srovnal 500,- 1027

Dračí doupě 11 a více let ST 16.30 - 18.00 Ing. r. Böhm 600,- 1028

šátkování maminky s miminky úT 15.00 - 17.00 Z. Antonínová 20,- za lekci -

* Pokud je v kolonce Příspěvek na Zú uvedeno lomítko, kroužek se platí na každé  pololetí zvlášť.

výuka zájmových kroužků začíná 1. října 2018. Podrobnější informace o jednotlivých kroužcích k dispozici na www.ddmhlucin.cz. Získat je lze také telefonic-
ky na čísle 595 041 156, nebo mailem na adrese info@ddmhlucin.cz.



2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č.1 
je volební místnost v budově Domu dětí a mládeže v Hlučíně, Zámec-
ká 285/6, Hlučín
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně, 
v ulicích Bochenkova, Celní, Dlouhoveská, Farní, Hrnčířská, Mírové ná-
městí, Na Valech, Na Krásné vyhlídce, Opavská, Ostravská, Pode Zdí, Pro-
menádní, Růžová, U Bašty, U Cihelny, Úzká, Zámecká a v objektu určené-
ho pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci, jemuž je přiděleno 
číslo evidenční 209
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v budově Základní školy dr. Miroslava Tyrše v Hlu-
číně, 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 Stadionu, 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,  Kosmonautů,  Lelkova,  Máneso-
va, Mládežnická, Na Závodí, Rovniny, Slovanská, Svornosti, U Vodárny
ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost v budově Základní školy v Hlučíně - 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 evi-
denční 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 Majero-
vé, Okružní, Písečná, Vladislava Vančury a v objektech určených pro byd-
lení, ubytování nebo individuální rekreaci, jímž je přiděleno číslo evidenč-
ní 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 Hlučí-
ně, v ulicích Antonína Dvořáka, Cihelní, Čapkova, Horní, Ke Kořeni, 
Markvartovická, Moravská, Vinná Hora, Vinohradská, Záhumenní, Záti-
ší a v objektech určených pro bydlení, ubytování nebo individuální rekre-
aci, 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 - Darkovič-
kách, 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, Pionýrská, Polní, U Zámečku, Vřesinská
ve volebním okrsku č. 9
je volební místnost v budově Kulturního domu v Hlučíně - Darkovič-
kách, 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, Hornic-
ká 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, Hornic-
ká 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, Hornic-
ká 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, popřípadě státní občanství státu, jehož 
občané jsou oprávněni volit na území České republiky.

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

5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, 
Městský úřad v Hlučíně ve dnech voleb do zastupitelstva obce okrskovou 
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pou-
ze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební 
komise zřízena.

V Hlučíně dne 22. 8. 2018   
Mgr. Pavel  Paschek

starosta města Hlučína 

O z n á m e n í 
o době a místě konání voleb do zastupitelstva města Hlučína

Starosta města Hlučína podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

o z n a m u j e:

1. Volby do zastupitelstva města Hlučína se uskuteční

v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Volby do zastupitelstva města Hlučína (5. - 6. října 2018)

Upozornění pro voliče volebního okrsku č. 7 ve městě 
Hlučíně:

volební místnost volebního okrsku č. 7 pro volby do zastupi-
telstva města Hlučína má sídlo v budově Základní školy Hlu-
čín - Rovniny, Cihelní 1417/8, Hlučín.



Komunální volby 
5. a 6. října 2018

Vážení spoluobčané,

stále si velice vážíme vaší důvěry, kterou jsme od vás dostali při volbách v roce 2014. Za poslední čtyři 

roky jsme i díky vám v našem městě opravili, postavili či jinak zrekonstruovali množství staveb a objektů 

a podporovali nejvíce projektů občanů, spolků a klubů. Věříme, že i vy si všímáte, jak naše město 

vzkvétá. Bohužel se objevili i takoví, kteří svou nevědomostí nebo čistě záměrně srší negativismem nad 

rozvojem našeho města.

Nebáli jsme se dělat i nepopulární kroky, které ale byly potřebné a důležité pro budoucí rozvoj města. 

A vždy jsme tyto kroky stavěli na tom, ať pro všechny hlučíňáky vytvoříme a zařídíme jen to nejlepší, co 

je možné v rámci zákonů a daných regulí. Proto si po čtyřech letech při vedení našeho krásného města 

můžeme říci, že jsme jednali čestně a se snahou udělat maximum, co bylo za daných okolností možné.

Nyní nastal čas, kdy žádáme o vaši důvěru znova. Bude to složitý boj, neboť snaha lidí, kteří vás lákají na 

nesplnitelné sliby, bude veliká. A proto naše hnutí Občané pro Hlučín bude i letos nominovat kandidáty 

z řad vás, občanů Hlučína, do zastupitelstva našeho města. Děkujeme za vaši projevenou důvěru 

a věříme, že nás podpoříte i v letošních komunálních volbách 5. – 6. října 2018. Náš program naleznete 

na www.obcaneprohlucin.cz a také na volebních letácích, které vám budou v nejbližších dnech před 

volbami doručeny.

Za všechny členy hnutí Občané pro Hlučín vás zdraví... 

Mgr. Pavel Paschek
starosta města Hlučína

Více na www.obcaneprohlucin.cz nebo na facebooku.

Několik bodů z našeho volebního programu:

Více bezpečnostních kamer 
ve městě pro prevenci kriminality.

Neustále vylepšovat služby 
Senior Taxi.

Zpracovat koncepci rozvoje 
Hlučínské štěrkovny.

Zřízení bikesharingu
(půjčování kol).

Dořešit kanalizaci 
v Bobrovníkách a Darkovičkách.

Vybudovat cyklostezku do Kozmic
podél železniční trati.
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Mgr. Pavel Paschek, Hlučín
OSVČ, starosta města

Jana Kameníčková, Hlučín
OSVČ

Tomáš Bedrunka, Hlučín
státní zaměstnanec

Aneta Pospíšilová, Hlučín
zdravotní sestra

Ing. Eva Hýžová, Hlučín
důchodce

Mgr. Tomáš Miketa, Hlučín
advokát

David Vitásek, Hlučín
technik

Ing. Rudolf Gogolín, Hlučín
ekonom

Mgr. Miroslav Skoták, Hlučín
důchodce

Mgr. Filip Chlebiš, Hlučín
regionální ředitel

Danuše Mutinová, Hlučín
administrativní pracovník

Gabriela Teichmannová, Hlučín
administrativní pracovník

MUDr. Dragiša Vrakela, Hlučín
lékař

Patrik Kotterba, Bobrovníky
OSVČ

Mgr. Pavel Lindovský, Hlučín
důchodce

Mgr. Jindřich Honzík, Hlučín
středoškolský pedagog

Lukáš Tkačík, Darkovičky
student

Ing. Jiří Kubenka, Bobrovníky
administrátor IT

Vladimíra Philippová, Hlučín
herečka

Mgr. Monika Vokřínková, Hlučín
projektový manažer

Jaroslav Pater, Hlučín
stavební technik
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Naši kandidáti 
pro volby 2018

Podpořte nás v komunálních volbách 5. a 6. října!
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KANDIDÁTI DO ZASTUPITELSTVA

KOMUNÁLNÍ VOLBY 5.-6.10. 2018 HLUČÍN

 OBCHVAT HLUČÍNA

STARTOVACÍ BYTY PRO MLADÉ

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

ROZVOJ ŠTĚRKOVNY 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

#jetonavás

Mgr. Marta Jirásková
50 let, učitelka hudby

Jiří Petermann
50 let, OSVČ

JUDr. Jiří Miketa
56 let, Advokát

Petr Draštík
32 let, OSVČ

Ing. Pavel Heider
27 let, konstruktér

Eduard Kuča
70 let, spokojený důchodce

BcA. Štěpán Vranešic
22 let, varhaník a dokumentarista

Mgr. Lenka Gavlíková
35 let, lektorka kurzů pro děti

Bc. Andrzej Cieślar
37 let, výtvarník, výstavař

Ing. Štěpán Drobík
26 let, systémový specialista

 Ing. Petr Heider
49 let, technický ředitel

Božena Kladivová
54 let, pedagog volného času

Marek Miketa
18 let, student

Marek Miketa
18 let, student

 Ing. Aleš Hanslík, Ph.D.
35 let, specialista BOZP a ŽP

 Lucie Slišková
40 let, OSVČ - BOZP a PO

 Tomáš Hájovský
54 let, podnikatel zahradník

 Mgr. Marek Adámek, DiS.
30 let, sociální pracovník

Ing. Ondřej Adamec
34 let, servisní inženýr 

 Mgr. Lukáš Krček
47 let, pracovník v kultuře

 Ing. Petr Wanderburg
52 let, ředitel pobočky banky

 Mgr. Petra Řezáčová
41 let, personalistka
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VOLEBNÍ PROGRAM

ZMĚNA PRO HLUČÍN
KANDIDÁTI

Ing. Aleš Barták 
jednatel

Tomáš Foltýnek 
technik

Mgr. Aleš Baturný 
učitel

Veronika Poláčiková 
obchodní referent

Dominik Janiš 
student

Kamil Barabáš 
svářeč

Gabriela Bőhmová 
samostatná účetní

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ing. Tomáš Holaň 
IT manager

Mgr. Lucie Matlochová 
v domácnosti

Aleš Pytlík 
manager prodeje

Pavel Balgar 
stavbyvedoucí

Petr Stříbný 
stolař

Mgr. Marcela Kopřivová 
sociální pracovnice

Mgr. Jiří Šimonek 
jednatel

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Ing. Tomáš Fryštacký 
manager

Ing. Leo Matloch 
jednatel

Mgr. Blanka Barabášová 
učitelka

Tomáš Thománek 
montér

Daniel Kopřiva 
skladník

Kamil Polách 
obchodní zástupce

MgA. Daniel Barták 
designer

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Hlučín - město vstřícné k životnímu prostředí 
• důsledná kontrola lokálních topenišť
• více sběrných míst na tříděný odpad

Hlučín - město zeleně
• STOP kácení zdravých stromů 
• masivní výsadba nových stromů včetně náměstí
 a Hlučínského jezera
• zajistit pravidelné ošetření městské zeleně  
 včetně starých a vzrostlých stromů odborníky 

Hlučín – vstřícné město pro život
• parkovné zdarma
• snížení poplatků za psa, tvrdší postihy 
 za nesbírání exkrementů
• snížení poplatků za svoz komunálního odpadu,  
 maximální třídění-minimální poplatky
• vstup do areálu Hlučínského jezera zdarma  
 pro občany Hlučína

Hlučín - město objektivních informací
• změnit ráz Hlučinských novin, zvýšit objektivitu 
 a informovanost občanů 
• zajištění přístupu vysokorychlostního internetu  
 do každé domácnosti

Hlučín - vstřícné město pro turisty, cyklisty  
a in-line bruslaře
• výstavba rozhledny na Vinné Hoře 
• lávka pro pěší přes řeku Opavu
• výstavba osvětlené cyklostezky  
 kolem Hlučínského jezera
• výstavba singltrailu
• zřízení mobilního kluziště a běžkařských tratí  
 v rekreačním areálu Hlučínského jezera 

Hlučín - vstřícné město pro občany
• městská policie více v ulicích 
• zahájení provozu minikinokavárny
• zavedení bezplatné minibusové dopravy 
 z příměstských částí Hlučína
 (Darkovičky, Malánky, Bobrovníky,  
 Staré Rovniny)

16
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19
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3
Volte 

změnu! 

zadavatel: TOP 09 / zpracovatel: Aleš Barták

Hlučín - stop zbytečným projektům,  
jako například
• prostranství před Kulturním domem
• prostranství před Červeným kostelem
• plastika
• propojení ulic Hrnčířská a Školní

Hlučín - město sportu
• výstavba víceúčelové sportovní haly  
 vhodné pro házenou, florbal

fcb: ZMĚNA PRO HLUČÍN
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Hlučín - město vstřícné k životnímu prostředí 
• důsledná kontrola lokálních topenišť
• více sběrných míst na tříděný odpad

Hlučín - město zeleně
• STOP kácení zdravých stromů 
• masivní výsadba nových stromů včetně náměstí
 a Hlučínského jezera
• zajistit pravidelné ošetření městské zeleně  
 včetně starých a vzrostlých stromů odborníky 

Hlučín – vstřícné město pro život
• parkovné zdarma
• snížení poplatků za psa, tvrdší postihy 
 za nesbírání exkrementů
• snížení poplatků za svoz komunálního odpadu,  
 maximální třídění-minimální poplatky
• vstup do areálu Hlučínského jezera zdarma  
 pro občany Hlučína

Hlučín - město objektivních informací
• změnit ráz Hlučinských novin, zvýšit objektivitu 
 a informovanost občanů 
• zajištění přístupu vysokorychlostního internetu  
 do každé domácnosti

Hlučín - vstřícné město pro turisty, cyklisty  
a in-line bruslaře
• výstavba rozhledny na Vinné Hoře 
• lávka pro pěší přes řeku Opavu
• výstavba osvětlené cyklostezky  
 kolem Hlučínského jezera
• výstavba singltrailu
• zřízení mobilního kluziště a běžkařských tratí  
 v rekreačním areálu Hlučínského jezera 

Hlučín - vstřícné město pro občany
• městská policie více v ulicích 
• zahájení provozu minikinokavárny
• zavedení bezplatné minibusové dopravy 
 z příměstských částí Hlučína
 (Darkovičky, Malánky, Bobrovníky,  
 Staré Rovniny)
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zadavatel: TOP 09 / zpracovatel: Aleš Barták

Hlučín - stop zbytečným projektům,  
jako například
• prostranství před Kulturním domem
• prostranství před Červeným kostelem
• plastika
• propojení ulic Hrnčířská a Školní

Hlučín - město sportu
• výstavba víceúčelové sportovní haly  
 vhodné pro házenou, florbal

fcb: ZMĚNA PRO HLUČÍN







Jiří Sedláček
STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

Kandidáti do zastupitelstva 
města Hlučín 

2018

Ing. Pavol Kubuš
DOPRAVNÍ INŽENÝR

Mgr. Lukáš Vaculík
HISTORIK, PUBLICISTA

Miroslava Hajdučková
ZDRAVOTNÍ SESTRA

Ing. Michal Hlavenka
PODNIKATEL

Kamil Kopp
PODNIKATEL

Rudolf Holubek
ZÁMEČNÍK

Mgr. Kristýna Pchálková
BIOLOG, LABORANT

Jana Adámková
UČITELKA MŠ

Mgr. Emília Kubušová
UČITELKA SPŠ

MUDr. Vladimír Černý
OČNÍ LÉKAŘ

Oldřich Hrubý
ZÁMEČNÍK

Alena Ferčáková
ÚŘEDNICE

Bc. Andrea Němcová
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

Mgr. Jana Poláchová
UČITELKA

Ing. Miroslav Hranitzký
INFORMATIK

František Šembera
DŮCHODCE

Lubomír Šlachta
ZEDNÍK

Karel Karas
DŮCHODCE

Iva Třísková
THP PRACOVNÍK

Stanislav Vilkus
ŘIDIČ



VOLEBNÍ  PROGRAM  -  KOMUNÁLNÍ  VOLBY  2018
ČSSD  HLUČÍN

1.  PARKOVÁNÍ - Zjednodušit systém parkování a prosadit
  vytváření nových parkovacích míst v souladu s přírodou.

2.  ZELEŇ - Zabránit zbytečnému kácení zeleně a podporovat
  novou výsadbu.

3.  INVESTICE - Podpora rozvoje našeho města bez nutnosti 
  dalšího zadlužování.

4.  SILNIČNÍ  OBCHVAT - Důrazně se zasadit o vybudování
  silničního obchvatu Hlučína.

5.  ŠTĚRKOVNA - Po revitalizaci štěrkovny vybudovat nový
  a důstojný sportovně rekreační areál

6.  UMĚLECKÁ  DÍLA - Zabránit dalšímu utrácení peněz
  za nesmyslná umělecká díla.

7.  KULTURA   A  SPORT - Podpora stávajících akcí, jakožto
  i nových smysluplných projektů

8.  MĚSTSKÁ  POLICIE - Zajistit aby městská policie opět
  fungovala hlavně pro občany města Hlučína a zajišťovala
  jejich bezpečnost s důrazem na děti a starší občany.

9.  CYKLOSTEZKY - Tvorba nových cyklostezek navazujících
  na již stávající a vylepšit jejich značení.

10. ODPAD - Podpora a zefektivnění třídění odpadu.

11.  KOMUNIKACE  A  SLUŽBY - Vylepšit komunikaci a služby
  města pro občany.



HLUČÍN

JASÉNKY
250 m.n.m

KRAJEM
SROSTLÍ S

#jetonavás

3. ročník turistického pochodu pro celou rodinu

Občerstvení

Skákací hrad

Aktivity pro děti

SOBOTA 22.9.2018
START 9-10h

HLUČÍN JASÉNKY

Areál firmy Gras servis

Politické strany a hnutí kandidující 
v Hlučíně v komunálních volbách 
5. a 6. 10. 2018 a jejich vylosovaná 
pořadová čísla

1.   OBčANé PrO HlučíN
2.   SNK evropští demokraté
3.   Křesťanská a demokratická unie
  - československá strana lidová
4.   Občanská demokratická strana
5.   Dobrá volba 2016
6.   Hlučíňáci s podporou Pirátů
7.   Změna pro Hlučín
8.   ANO 2011
9.   NeZávISlí
10.  Svoboda a přímá demokracie
  - Tomio Okamura (SPD)
11.  česká strana sociálně demokratická



Hlučín
Mírové náměstí

26. 9. 2018
2. 10. 2018
3. 10. 2018
4. 10. 2018

od 15.00

Hlučín
OKD (náměstíčko)

27. 9. 2018

od 15.00

Hlučín
Rovniny (u nákupního centra Hruška) 

29. 9. 2018

od 9.00

VOLEBNÍ PROGRAM HNUTÍ ANO 2011 
PRO HLUČÍN 

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018
PODPOŘÍME REALIZACI PRVNÍ FÁZE PROJEKTU REVITALIZACE 
HLUČÍNSKÉHO JEZERA

PODPOŘÍME PŘÍPRAVU OBCHVATU MĚSTA HLUČÍN VE SPOLUPRÁCI 
S OKOLNÍMI OBCEMI

VYTVOŘÍME DLOUHODOBOU KONCEPCI ROZVOJE MĚSTA HLUČÍN
• Technická infrasturkura
• Sociální oblast
• Ekonomika města
• Školství, kultura, sport
• Řízení a správa města

ZVÝŠÍME BEZPEČNOST VE MĚSTĚ
• Rozšíříme kamerový systém v rizikových lokalitách města. 
• Podpoříme preventivní programy v oblasti drog, alkoholu a  nanční gramotnosti.

ZLEPŠÍME DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST VE MĚSTĚ
• Budeme podporovat mobilitu pěší a cyklistické dopravy.
• Budeme pokračovat v opravách městských silnic a chodníků.
• Posílíme MHD ve směru na Porubu (Fakultní nemocnice Ostrava a VŠB)

přes obec Děhylov.
• Propojíme hřbitov Březiny s městem Hlučín stezkou pro pěší.

BUDEME VYTVÁŘET DOBRÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
• Budeme podporovat rozšiřování zeleně ve městě.
• Budeme revitalizovat parky a okolí bytových domů.
• Nově vytvoříme Komisi životního prostředí pro Radu města Hlučín.
• Obnovíme další historické cesty v městských částech města Hlučín.

PODPOŘÍME SPORT, KULTURU A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
• Vybudujeme víceúčelovou sportovní halu.
• Rozšíříme městský mobiliář (lavičky, koše, zahrazovací sloupky i stojany na kola).
• Vybudujeme další cyklostezky ve městě v návaznosti na okolní obce.
• Vybudujeme in-line dráhu pro bruslaře.
• Rozšíříme rybářům revír, budeme úzce spolupracovat s ČRS pro zatraktivnění 

Hlučínského jezera.

NEZAPOMENEME NA NAŠE SENIORY A HANDICAPOVANÉ OBČANY
• Budeme podporovat vybudování chybějících sociálních služeb jako je např. odlehčovací 
 pobytová služba.
• Prosadíme dopravu MHD do města Ostravy zdarma pro seniory od 65 let.
• Budeme podporovat činnost klubů důchodců.
• Umožníme ve školách obědy zdarma pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Petra
Tesková

CHCEME 
LEPŠÍ
HLUČÍN
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www.anobudelip.cz
www.chcemelepsicesko.cz
    Andrej Babiš

KOMUNÁLNÍ VOLBY
5. a 6. 10. 2018

Mgr. Petra Tesková
52 let, učitelka SŠ,
Hlučín

Martin Obdržálek Ing. Drahomír Zbořil
43 let, oblastní manažer,
Hlučín

49 let, manažer pro klíčové zákazníky,
Hlučín

Ing. Zdeněk Jiříček
49 let, ředitel nemocnice,
Hlučín

Ing. Tomáš Plaček
27 let, doktorand - odborný asistent,
Hlučín

Mgr. Lenka Breitkopfová Bohumil Šafran Ing. Václav Škvain
44 let, zástupkyně ředitele ZŠ,
Hlučín

62 let, automechanik,
Hlučín

41 let, projektant,
Hlučín

Ing. Libor Hrubý
41 let, kontrolor - auditor,
Hlučín

Ing. Marek Chum Jiří Tomeček Bc. Nicola Jandátová
42 let, technik, stavbyvedoucí,
Hlučín

44 let, hasič HZS ČR,
Hlučín

42 let, účetní HZS ČR,
Hlučín

Bc. Jakub Vlček
29 let, prodejní technik,
Hlučín

Veronika Židková

41 let, živnostník,
Hlučín

Marcela Duhaňová Jiří Sýkora
54 let, administrativní pracovnice,
Hlučín

39 let, stavbyvedoucí, OSVČ,
Hlučín

Bc. Roman Kostřeva

43 let, manažer,
Hlučín

Mgr. Radek Plaček Drahomíra Jandátová Jiří Strachotta

38 let, učitel SŠ,
Hlučín

70 let, důchodkyně,
Hlučín

52 let, regionální obchodně-technický manažer,
Hlučín

Ing. Petr Slanina

47 let, místopředseda ZO OS KOVO ArcelorMittal ČR,
Hlučín

BUDU PROSAZOVAT:
• přípravu obchvatu města Hlučín,
• rozšíření potenciálu Hlučínského jezera,
• informovanost obyvatel vedením města,
• ozeleňování městských částí,
• budování sportovišť, cyklostezek ve městě i jeho okolí,
• větší bezpečnost v ulicích města,
• podporu sladkovodní akvakultury.

PETRA TESKOVÁ

Narodila jsem se v Opavě a vystudovala Pedagogickou fakultu v Ostravě, obor 
Učitelství pro střední školy a následně obor Speciální pedagogika. Prakticky celý 
svůj profesní život pracuji jako učitelka. Do politiky mě přivedlo ožehavé téma „inkluze“, 
které rozpálilo pedagogickou veřejnost v naší zemi. Po komunálních volbách v roce 
2014, kdy jsem kandidovala jako nezávislý kandidát za hnutí ANO 2011, jsme 
ve volbách byli úspěšní, a tím jsem měla možnost nahlédnout do politického života 
města.
 
Jsem vdaná, mám dvě děti. Zkušenosti z učitelské praxe mi daly šanci poznat problé-
my, které se týkají života ve společnosti. V případě svého zvolení do zastupitelstva 
se budu aktivně podílet na řešení priorit města, podporovat jeho rozvoj a spokojenost 
lidí ve městě.
 
Ve svém volném čase ráda pracuji na zahradě, chodím po horách, jezdím na kole, 
lyžuji a mým největším koníčkem je hudba.



Jezdecký kroužek
JK Baloušek
Hlučín Jasénky

Od září 2018 otevíráme
jezdecký kroužek pro děti od 8 do 15 let.

Více informací na mailu staje.balousek@seznam.cz
nebo tel. 776 880 096

Těšíme se na Vás!

HLEDÁ SE!
ŠIKOVNÝ A PRACOVITÝ

OSTRAVSKÁ HUŤ JEDE NAPLNO A NABÍZÍ PRÁCI

JE TI VÍCE NEŽ 18 A JSI V DOBRÉ KONDICI? VÝBORNĚ!
NEMÁŠ DOKONČENOU ŠKOLU? NEVADÍ! 

+ Nástupní mzdu od 22 000 do 27 000 Kč hrubého
+ Pět týdnů dovolené, získání profesních průkazů zdarma, dotovaná strava a firemní akce

Pro více informací volejte ZDARMA na 800 20 20 10 (pondělí až pátek od 8 do 18h), 
kde s Vámi vše probereme a najdeme práci přesně pro Vás!

Nebo pište na pracevhuti@arcelormittal.com

KOLEGA



Zahradnictví Michňa

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

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

zahradnictvimichna@seznam.cz

www.zahradnictvi-michna.cz

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

hnojiv, zahradních substrátů, postřiků a semen,

tuje - od 1 cm / 1kč

RYKY-AREÁL, s.r.o.
mandlování, žehlení a praní prádla
čistírna koberců
celkové čištění automobilů
čištění koberců a sedaček, i kožených
půjčovna čisticích strojů na koberce
úklidové práce
prodejna drogerie

www.rykaluk.cz
tel: 595 043 509, 603 954 300

viléma Balarina 1910/5, 74801 Hlučín




