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hlučínskénoviny

Na Dukelské vyroste další box na 
popelnice. V příštím roce by měly 
na sídlišti OKD přibýt boxy na 
všech stanovištích.

Čtěte na straně 4

Tělocvičny v Darkovičkách  
a Bobrovníkách se v září slavnostně 
otevřely. A postupně se plní 
i v odpoledních hodinách. 

Čtěte na straně 3

Kvůli sanaci jezera se ještě jednou 
sejdou stávající zastupitelé. 
Zasednou v pondělí 1. října 
v 16 hodin v obřadní síni radnice. 

Čtěte na straně 3

Druhé místo na Mezinárodním 
mistrovství České republiky v jach- 
tingu lodní třídy Optimist, které 
se konalo 8. a 9. září na Lipenské 
přehradě, vybojovala jedenáctiletá 
Adélka Rabasová z Hlučína, repre-
zentující Jacht klub jezero Hlučín. 

„Pro malý, ale aktivní sportov-
ní klub působící na Hlučínském je-
zeře je to velký úspěch,” prozradil 
Adélčin tatínek Michal Rabas, kte-
rý svou dceru v netradičním sportu 
podporuje i významnou organizač-
ní pomocí oddílu. Adélka obstála 
v konkurenci 79 lodí. Získala záro-
veň zlato a titul mistra ČR v kate-
gorii mladších žaček v okruhovém 
jachtingu ve třídě Optimist. Úspěš-
ná závodnice je též přebornicí Mo-
ravskoslezského kraje za roky 2017 
a 2018. Tréninky v Hlučíně v září 
zúročila i na Mezinárodním mist-
rovství Slovenska v jachtingu. To 
se konalo od 14. do 16. září na vod-
ním díle Gabčíkovo na Dunaji. 

Hlučín má mistryni České republiky
v okruhovém jachtingu mladších žaček

„Specifické podmínky síly větru 
okolo 7 metrů za sekundu umocňo-
valy silné proudy Dunaje, které ztě-
žovaly stoupání proti větru,“ pro-
zradil Michal Rabas. 

I tak se Adélka ve velké konku-
renci místních jachtařů prosadila 

a v celkovém pořadí se umístila na 
šesté příčce. V kategorii mladších 
žaček dosáhla na bronzovou medai-
li Mezinárodního mistrovství Slo-
venska 2018. 

Koncem října absolvuje Adé-
la Rabasová s reprezentačním tý-

mem ČR Českého svazu jachtin-
gu závěrečný závod v této sezóně, 
Halloween regatu v Itálii na Gard-
ském jezeře, kde se předpokládá 
velká účast mezinárodních závod-
níků z různých koutů Evropy.                           

Ivana Gračková

Adélka Rabasová, ještě před prázdninami žačka darkovičské základní školy a nyní čerstvá studentka hlučínského gymná-
zia, na Lipenské přehradě.                                                                                                                              Foto: archiv Adély Rabasové 

ADéLKA RABAsOVá ByLA 
pRVNí Ve sVé KATegORii 
A DRuHá meZi Všemi 
účAsTNíKy misTROVsTVí.

Senior taxi, které jezdí v Hlučíně od dubna ro-
ku 2015, klienti využívají stále více. Zastupite-
lé na ně v úterý 4. září na svém zasedání schvá-
lili více peněz. 

„Počet přepravovaných klientů stále roste, 
stejně jako počet jízd měsíčně. Například letos 
v květnu se uskutečnilo 480 jízd, loni v květnu 
jich bylo 330. Stoupá proto i částka, kterou pro-
vozovatel fakturuje,” informovala vedoucí od-
boru sociálních věcí Lenka Petermannová. 

Zatímco loni zaplatilo město ze svého rozpoč-
tu za provozování služby asi 20 tisíc korun mě-
síčně, letos už průměrná měsíční částka přesa-

huje 30 tisíc korun. Proto odbor žádal o úpravu 
rozpočtu. „Částka 260 tisíc korun, původně vy-
členěná na senior taxi v rozpočtu města, se jako 
součást rozpočtového opatření navýšila o dal-
ších 140 tisíc korun,” uvedla vedoucí odboru fi-
nancí Krista Šoferová.

V roce 2015 stálo provozování senior taxi 
městský rozpočet asi 60 tisíc korun. O rok poz-
ději to už bylo 187 tisíc korun a loni 232 tisíc 
korun. Předpoklad pro letošní rok je 400 tisíc 
korun. Díky dotaci platí klienti za cestu taxíkem 
pouhých 15 korun. Služba je určena pro obča-
ny Hlučína starší sedmdesáti let, které senior ta-

xi odveze na určená místa v Hlučíně v pracovní 
dny od 6 do 15 hodin. Seniory dopraví z mís-
ta jejich bydliště na Mírové náměstí, k budově 
polikliniky, k poště, k lékařským ambulancím 
na Cihelní, Hrnčířskou a Zahradní, k zámku, 
kde funguje Klub seniorů Hlučín, k Domovu 
pod Vinnou horou a ke hřbitovu Březiny nebo 
k městskému hřbitovu. Za dopravu neplatí do-
provod seniora, pokud je potřebný. Pro jistotu 
je dobré, když si občan službu objedná na te-
lefonním čísle 606 600 154 alespoň jeden den 
předem, aby se mu nestalo, že taxikář nebude 
mít volnou kapacitu.                 Ivana Gračková

O senior taxi je zájem, zastupitelé na ně dali více peněz
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Milí spoluobčané, 
toto vydáni hlu-

čínských novin čte-
te ve dnech, kdy zá-
roveň vy sami svým 

hlasem rozhodujete o tom, kdo po-
vede naše město v příštích čtyřech 
letech. 

Nově zvolené zastupitele budou 
čekat dlouhá a náročná jednání 
o složení budoucí koalice, která by 
měla být co nejstabilnější. Z pozice 
starosty našeho města dobře vím, že 
zavděčit se všem nebude nikdy mož-
né. Proto máme zastupitelskou de-
mokracii, kde vždy rozhoduje názor 
většiny. 

Dovolte mi, abych se rozepsal 
o samotném městském úřadě. Uko-
čírovat něco kolem 130 zaměstnan-
ců není jednoduché a proto bych 
jestě jednou rád poděkoval bývalé 
tajemnici, paní Jiřině Pudichové, 
za ta dlouhá léta, kdy skvěle vedla 
úřad. A jsem rád, že mě moje srdce 
při rozhodování, koho jmenuji no-
vým tajemníkem, nezklamalo a pan 
Petr Čegan si vede velmi zdatně. To 
je základní podmínka pro fungová-
ní každého úřadu. Mít správného 
lídra. 

A úřad, to jsou zase jen lidé. Ně-
kdy skvělí, někdy dobří a někdy chy-
bující. Jako my všichni. Za ty čtyři 
roky starostování jsem ale u drtivé 
většiny z nich poznal, že je jejich 
práce baví a dělají pro ni maximum 
možného. Proto bych jim všem za ty 
uplynulé roky chtěl moc poděkovat 
za snahu, píli i pohodu, kterou jsem 
při mnoha jednáních z nich cítil. 
Milí zaměstnanci, ovlivnili jste mo-
ji práci pozitivním směrem a bude 
pro mě ctí, se s vámi setkávat i pří-
ští čtyři roky. 

Ale o tom rozhodnete vy, voliči. 
Zvolit si 21 zastupitelů mezi 230 
kandidáty z celkem jedenácti stran 
a hnutí pro vás jistě nebude jedno-
duché. Přeji vám, aby vaše rozho-
dování bylo ovlivněno pouze vaším 
rozumem a srdcem. 

město

Děkuji za krásnou spolupráci

Pošta v  Darkovičkách 
bude den zavřená

Pošta Partner v Darkovičkách bu-
de v úterý 30. října pro veřejnost 
uzavřena. „Důvodem je změna da-
tového připojení pošty,“ informova-
la vedoucí řídící České pošty v Hlu-
číně  Eliška Buhlová.             (red) 

pOjišťOVNA uDěLALA 
RODiNě HOLuBKOVýcH šKRT 
přes ROZpOčeT, KDyž jejicH 
syNOVi NescHVáLiLA LáZNě.  

Uhradit lázeňský pobyt se speci-
álním rehabilitačním programem 
by chtělo město Hlučín jedenácti-
letému Lukáši Holubkovi z Hlučí-
na. Na účtu veřejné sbírky určené 
pro děti s postižením ale zatím není 
dost peněz. Aktuálně na něm je 100 
tisíc korun. Jenže necelých 60 tisíc 
korun bude stát podzimní intenziv-
ní neurorehabilitační program pě-
tiletého Františka Štěpáníka. Jeho 
mamince se sice už daří zajišťo-
vat peníze na rehabilitaci i z jiných 
zdrojů, ale tentokráte se nepovedlo. 

„František udělal za ty necelé tři 
roky, co mu město pomáhá, tak ob-
rovské pokroky, že každá koruna 
na něj vynaložená stojí za to,“ řek-
la místostarostka Hlučína  Blanka 
Kotrlová. František před třemi le-
ty nezvládl sám bez opory ani sedět 
a nemluvil, prognóza lékařů neby-
la nijak pozitivní. Dnes už chlapec 
dokáže i chodit a začíná povídat. Je 
na tom fyzicky natolik dobře, že do-
konce zvládá nejnáročnější, ale ta-
ké nejnákladnější rehabilitační pro-
gram KlimTherapy, který absolvuje 
opět letos v listopadu.    

O příspěvek na speciální rehabili-
tační program v menším finančním 
rozsahu žádala také rodina Holub-
kových, přičemž aktuální stav účtu 
by takovou pomoc umožnil. Jen-
že pak přišla studená sprcha, když 
Lukáši Holubkovi jeho pojišťov-
na neschválila lázně. Chlapec tr-
pí od narození hemiparézou celé 
pravé strany těla následkem dětské 

mozkové obrny a ADHD poruchou 
výslovnosti, takzvanou vývojovou 
dysfázií. Na doporučení lékařů má 
jezdit do lázní dvakrát do roka, aby 
mohl během jednoho pobytu absol-
vovat speciální CI Therapy na zlep-
šení hybnosti ruky, a při druhém 
pobytu program RehaKlim na reha-
bilitaci celého těla. Letos už Lukáš 
zjara absolvoval program CI Thera-
py a rodina ho zvládla uhradit. 

Celý pobyt v lázních na tři týdny 
včetně specializovaného programu 
RehaKlim přijde na 60 tisíc korun. 
Čtyřtýdenní pobyt včetně speciali-
zovaného programu dokonce na 80 
tisíc korun. 

„Aby mohl Lukáš odjet alespoň na 
tři týdny, chybí na účtu 20 tisíc ko-
run. Jsem přesvědčena, že tyto pe-
níze se nám podaří dát dohromady. 
A tak trochu doufám, že nakonec 
uhradíme i celé čtyři týdny. Věřím 
totiž, že Hlučín opět projeví soli-
daritu, jako při pomoci dalším dě-
tem,“ řekla místostarostka Kotrlo-
vá. Lukáš je z dvojčat, jeho bratr 
Petr má stejné postižení, ale navíc 
je autista, jeho rehabilitace je pro-
to ještě komplikovanější a rodina 

zatím hledá způsoby, jak s ní za-
čít. Když jeden z rodičů jede s Lu-
kášem do lázní, musí se druhý sta-
rat o Petra a ještě o jejich mladšího 
brášku. „Náš třetí syn je naštěs-
tí zdravotně v pořádku a věříme, 
že až my jednou budeme staří, po-
stará se aspoň trochu o své bratry. 
Doufáme, že do té doby rehabili-
tace chlapcům pomůže natolik, že 
budou aspoň soběstační při běžné 
obsluze,“ poznamenává tatínek Fi-
lip Holubek. Protože se pro postiže-
né chlapce nenašla v Hlučíně vhod-
ná škola, musí je rodiče denně vozit 
do Ostravy. Do zaměstnání tak mů-
že chodit jen otec. Finanční situace 
proto rodině nedovoluje hradit pra-
videlně z vlastního rozpočtu speci-
alizované rehabilitační programy, 
které by měl Lukáš absolvovat. 

Ivana Gračková

Projeví Hlučín opět solidaritu
a pošle Lukáše na rehabilitaci?

Holubkovi věří, že Lukáš odjede na podzim do lázní.            Foto: ivana gračková 

číslo účtu veřejné sbírky, 
kterou spravuje město Hlučín, je

 6413092/0800. 
Veškeré peníze od dárců jdou 
vždy na pomoc konkrétním 

dětem s postižením. 

Omluvit všem partnerům, kteří spolupořádají městské 
akce, ale také jejich návštěvníkům se musí město Hlu-
čín a jeho příspěvkové organizace. 

Na veřejnost se totiž prostřednictvím sociálních sítí 
dostávají plakáty bez příslušných log a jasného ozna-
čení pořadatele. Organizace, která plakáty takto zcizu-
je, ještě formulací doprovodného textu budí u mnohých 
čtenářů dojem, že je jejich organizátorem. Zatímco part-
neři akcí se mohou cítit poškozeni, návštěvníci bývají 
zmateni. Takto ukradené a předělané plakáty například 
k letnímu kinu, pivním slavnostem nebo farmářským 
trhům byly opakovaně zveřejněny na Facebooku. Na-
posledy se objevil nezákonně upravený plakát na ak-
ci Jóga v parku, kterou pořádalo město Hlučín a spo-
lufinancoval ho Moravskoslezský kraj.                  (iga)

Pozměněné plakáty zmátly veřejnost i partnery

Z plakátů zmizel organizátor i loga sponzorů a partnerů.
Foto: Facebook
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RADA měsTA V Zářín

město

n rozhodla poskytnout peněžitý pří-
spěvek ve výši 2 tisíce korun na 
dítě na ozdravné pobyty žáků tře-
tích ročníků všech pěti hlučínských 
základních škol pro školní rok 
2018/2019. Příspěvek bude školám 
poskytnut pouze na žáky, kteří se 
pobytu prokazatelně zúčastní. 
n odsouhlasila společnosti Eurovia 

prodloužení termínu dodání betono-
vé lavičky na náměstí sídliště OKD, 
jejíž stavba je kvůli jejímu tvaru 
komplikovaná.    
n schválila program zasedání zastupi-

telstva, které se uskuteční v obřad-
ní síni hlučínské radnice v pondělí  
1. října od 16 hodin. Zabývat se 
bude pouze projektem sanace Hlu-
čínského jezera. Více info najdete 
na http://jdem.cz/efxts8.

Zprávu o činnosti finančního vý-
boru Zastupitelstva města Hlučína 
přednesl v úterý 4. září na zasedá-
ní zastupitelů předseda finančního 
výboru, Ing. Bernard Ostárek. 

Ve zprávě se mimo jiné uvádí: „Ve 
volebním období let 2014 až 2018 
město Hlučín disponovalo finanč-
ními prostředky v historicky nej-
vyšším objemu. Přispělo k tomu 
nové vyšší rozpočtové určení daní, 
rozpuštění Fondu na opravy a re-
konstrukci fasád a Fondu rozvoje 
bydlení, přijetí úvěrů a částečné vy-
užití finančních zdrojů z některých 
společností patřících městu, napří-
klad Teplo Hlučín či TS Hlučín. To 
se příznivě projevilo jak v nové in-
vestiční výstavbě, tak i v opravách 
a rekonstrukcích majetku města.“ 

„Z naší zprávy je patrné, že roz-
počet města je zdravý, zadluženost 
města je nízká a je předpoklad, že 
tento trend bude pokračovat i v ná-
sledujících letech. Nutno však po-
čítat s tím, že léta hojnosti nebudou 
vždy,“ doplnil na závěr Bernard 
Ostárek.                                   (red) 

Město je v dobré 
finanční kondici

Na tři stovky lidí si v úterý 11. zá-
ří přišlo prohlédnout novou tělo-
cvičnu v  Darkovičkách, o den poz-
ději se ještě zhruba o sto lidí více 
zúčastnilo slavnostního otevření tě-
locvičny v Bobrovníkách. Obě tě-
locvičny se pomalu plní. 

„S otevřením obou tělocvičen po-
máhaly nejen děti z místních škol, 
ale také sportovní kluby a spolky. 
Moc jim za to děkujeme,” řekla ve-
doucí odboru rozvoje Městského 
úřadu Hlučín Darina Krejzlová. 

Program pro slavnostní otevření 
tělocvičny v Darkovičkách připra-
vili žáci darkovičské školy, Klub 
sportovního tance Hlučín a spor-
tovní klub Mažoretky Paprsky Hlu-
čín včetně rodičovského týmu Ter-
čino Ultimátum. V Bobrovníkách 
spolu s dětmi z místní školy a škol-
ky vystoupil sportovní oddíl mažo-
retek Ballerisimo Hlučín a Bobříci 
Sboru dobrovolných hasičů Hlu-
čín – Bobrovníky. „A všichni by-
li naprosto skvělí,” doplnila Dari-
na Krejzlová.  Oběma tělocvičnám 
požehnal nový hlučínský farář  
Petr Rak. Zájemci, kteří by v no-
vých tělocvičnách rádi sportova-
li, se mohou hlásit v Bobrovníkách 
na mailové adrese bobrovniky@
sak-hlucin.cz nebo telefonu 602 
418 011 nebo v případě Darkovi-
ček na darkovicky@sak-hlucin.cz 
a telefonu 602 417 975. Od října 

je spuštěn on-line systém s přehle-
dem využití obou tělocvičen. Hodi-
na pronájmu celé tělocvičny vyjde 
na 330 korun. 

„V současné době se požadavky 
zpracovávají podle pořadí, ve kte-
rém přicházejí,” uvedl Petr Breit-
kopf, ředitel městské příspěvkové 
organizace Sport a kultura Hlučín, 
která má správu obou tělocvičen na 
starosti. 

Obě tělocvičny v dopoledních ho-
dinách využívají především školy 
a školky, případně brzy odpoledne 
družiny. V tělocvičně v Darkovič-
kách bude v pondělí a v neděli tré-
novat Fotbalový klub Darkovičky, 
v úterý tam budou pohybové hry 
domu dětí z Hlučína a také tam bu-
de trénovat sportovní oddíl gym-
nastiky z Darkoviček, který má pro-
najaté hodiny i ve středu, ve čtvrtek 
je tělocvična zablokovaná pro Klub 
sportovního tance z Hlučína a v pá-
tek pro golfový klub z Darkoviček. 
Zatím dva večery mají obsazeny re-

kreační badmintonisté z Hlučína 
i Darkoviček. Tělocvična v Bob-
rovníkách je doposud některé dny 
volná i dopoledne, škola ji využívá 
méně než je tomu v Darkovičkách, 
kde je větší počet školáků. Odpole-
dne v pondělí jsou v Bobrovníkách 
pohybové hry domu dětí z Hlučína, 
v úterý a ve čtvrtek tam budou tré-
novat bobrovničtí hasiči, postupně 
se plní večerní termíny rekreačními 
hráči badmintonu.

Tělocvičny v Darkovičkách 
a Bobrovníkách se začaly stavět 
v loňském roce i s využitím čtyři-
cetimilionového bankovního úvě-
ru. Radní města se pro toto řešení 
rozhodli nejen kvůli v té době mi-
mořádně výhodným úrokovým saz-
bám, ale také proto, že obě městské 
části na své tělocvičny čekaly již 
mnoho let a zejména školáci muse-
li chodit na hodiny tělesné výchovy 
do naprosto nevyhovujících prostor. 
Výstavba obou tělocvičen trvala 
zhruba rok.            Ivana Gračková

Nová tělocvična v Bobrovníkách.                                                 Foto: michal jačanin

Pronajímat si nové tělocvičny 
mohou ještě další zájemci

Dojemný byl závěr zasedání Zastupitelstva města Hlu-
čína v úterý 4. září. Zastupitelé se loučili s kolegy, kte-
ří v zastupitelských lavicích po volbách určitě nezased-
nou. Rozhodli se totiž v říjnu již znova nekandidovat. 
Necelé volební období strávil v zastupitelské lavici Jan 
Latoň, v letech 2010 až 2018 pracovali na postech za-
stupitelů Petr Breitkopf a Magdalena Plačková, v letech 
2006 až 2018 byla zastupitelkou Naděžda  Hladišová. 
Od roku 1976 s přerušením na jediné volební období 
zastupoval občany Hlučína v komunální politice aktiv-
ní sportovec a propagátor volejbalu František Košař. 
Hned po revoluci se stal zastupitelem a deset let byl ta-
ké starostou Hlučína Petr Adamec. Oba rekordmani po-
děkovali za spolupráci s dojetím v hlase.  „Byla to krás-
ná práce, ale je čas odejít a dát prostor mladším,“ řekl 
Petr Adamec.                                                                 (iga)     

Se zastupitelskou lavicí se rozloučili
František Košař i Petr Adamec

petr Adamec (vlevo) byl dosud jediným porevolučním sta-
rostou, kterému se podařilo obhájit mandát i ve dvou násle-
dujících volebních obdobích.             Foto: archiv měú Hlučín
František Košař působil v komunální politice s krátkým pře-
rušením od roku 1976.                                 Foto: ivana gračková

BOBROVNíKy i DARKOVičKy 
se pO mNOHA LeTecH 
KONečNě DOčKALy.  

Vyplácí se další 
kotlíkové dotace

Ke krajským kotlíkovým dotacím 
město letos, ve druhém kole výzvy, 
přidá svým 57 občanům každému 
7500 korun, tedy celkem 425 626 
korun. V roce 2016 město přispělo 
svým 38 občanům celkem 273 771 
korun na výměnu starého kotle za 
ekologičtější, v roce 2017 uvolnilo 
pro 54 žadatelů celkem 392 890 ko-
run.                                           (iga)
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Další box, který by měl zlepšit 
estetiku umístění nádob na odpad 
v Hlučíně, vznikne v Dukelské uli-
ci. Bude to už sedmnácté hnízdo 
popelnic, které nebudou zcela vy-
staveny očím kolemjdoucích, ale 
budou chráněny speciální zástěnou, 
jež navíc může časem obrůst zelení. 

„Je to další příspěvek k estetizaci 
veřejného prostoru,“ uvedl městský 
architekt Jan Richter. Nové ohraze-
ní vznikne v místě stávající zídky 
a částečně v zeleném ostrůvku. Na-
vrženo je tak, aby co nejméně za-
sahovalo do travnaté plochy, kam 
chodí občané posedět na lavičkách, 
ale aby zároveň splňovalo požadav-
ky na bezpečnost silničního provo-
zu a zajištění potřebné kapacity sta-
noviště i s rezervou do budoucna. 

Boxy na nádoby s odpadem, které 
město instaluje postupně už od ro-
ku 2015, jsou v této chvíli v ulicích 
Bochenkova, Svornosti, Seiferta, 
Gen. Svobody, Požárnická a už dva 
v Dukelské. „Při komplexním řeše-
ní zeleně v areálu parku v ulici Ko-
menského, Zahradní, U Stadionu, 
Tyršova jsme umístili dalších devět 
boxů,“ uvedla vedoucí odboru in-

vestic Městského úřadu Hlučín Ga-
briela Dihlová. Nové boxy se bu-
dou stavět i v příštích letech. 

„Do rozpočtu na příští roky by-
chom rádi prosadili vyšší částku, 
abychom mohli boxy vybudovat 
na celém sídlišti OKD. V každém 
by měl být prostor pro nádoby na 
směsný odpad, ale také na kontej-
nery určené na plasty, papír, do bu-
doucna snad i na bioodpad,” uved-
la místostarostka Hlučína Blanka 
Kotrlová.

Nádoby na odpad jsou umístě-
ny většinou podél komunikací před 
bytovými domy, před objekty ob-
čanské vybavenosti a podobně. Ne-
ní to estetické a navíc se kolem po-
pelnic často objevuje nepořádek. 
Proto se město rozhodlo investovat 
do krycích boxů. Vzhledem ke spe-
cifickým podmínkám a rozdílným 
požadovaným kapacitám na sběrné 
nádoby se musí každá lokalita řešit 
samostatně. Hrazení se vždy skládá 
z jednotlivých modulů, které jsou 
vyrobeny ze svařených ocelových 
profilů obdélníkového průřezu 
a vyplněné tahokovem. Povrchová 
úprava boxů je pozink.             (iga) 

Další box, kryjící popelnice, 
bude v Dukelské ulici

Město Hlučín prodává v Bobrovníkách pozemek 
vhodný pro výstavbu rodinného domu! 

O záměru prodeje rozhodla Rada města Hlučína.  pozemek se bude prodávat obálko-

vou metodou s určenou minimální kupní cenou 1 055 140,- Kč. jde o část pozem-

ku parc. č. 496/2, dle gp č. 878-35/2018 nově označeno parc. č. 496/48 – orná půda 

o výměře  1 068 m2.

pozemek je situovaný v ulici K Lomům.  Dle schváleného územního plánu města Hlu-

čína a  Změny územní studie Hlučín-Bobrovníky střed je možné pozemek zastavět, 

neboť se nachází v ploše sV (plochy smíšené obytné vesnické). Nabídky v zalepených 

nebo zapečetěných obálkách označených ,,Výběrové řízení na prodej části pozemku 

parc. č. 496/2 v k. ú. Bobrovníky – NeOTeVíRAT“, zašlete (nebo doručte osobně na po-

datelnu měú) na adresu: městský úřad Hlučín, mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín. 

Termín ukončení podávání nabídek je dne 10. 10. 2018 v 17.00. Vlastník město 

Hlučín si vyhrazuje právo nerozhodnout o prodeji nemovitosti.                                             

Veškeré další náležitosti najdou zájemci na webových stránkách města Hlučína na 

adrese http://jdem.cz/efpyz4 

Bližší informace poskytnou pracovníci odboru městského měú Hlučín miroslav 

Zmrzlík,  tel.: 595 020 210,  e-mail:  zmrzlik@hlucin.cz, nebo Barbora šebestíková, tel.: 

595 020 262, e-mail: sebestikova@hlucin.cz.                   

Nová informační cedulka přibyla 
v září u sošky Jakuba zahradníka. 
Kolemjdoucí se z ní dovědí nejen 
název dílka, které místní označují 
třeba za hasiče, ale také jméno je-
jího autora. Pátrání po něm inicio-
val Karel Břemek, nadšený propa-
gátor geocachingu. Jednu z kešek 
chce umístit i k sošce, kterou by tak 
zpropagoval u dalších hráčů a hle-
dačů kešek, potažmo návštěvníků 
Hlučína. Společnými silami se po-
dařilo zjistit, že autorem sochy byl 
v roce 1988 opavský akademický 
sochař Jiří Klíma. 

„K vytvoření sochy mě inspiro-
val můj syn Jakub, když si hrál na 
zahradě. Jako materiál jsem použil 
cement a ocel,“ uvedl sochař Klí-
ma. K jeho jménu redakci dovedly 
informace z Facebooku, kde jeden 
z přispěvatelů psal, že byl dokon-

Jakub zahradník konečně dostal 
novou cedulku s informacemi

cedulka u sochy přibyla ve druhé po-
lovině září.           Foto: ivana gračková

ce osobně u toho, když Jiří Klíma 
sochu zhotovoval. „Jméno jeho sy-
na Jakuba bylo vyryto na levé stra-
ně hlavy postavičky zahradníčka,“ 
vzpomínal pisatel.      

Ke vzniku sochy se pojí neobvyk-
lý příběh. Někdy začátkem osmde-
sátých let navrhoval architekt města 

Mojmír Sonnek úpravu plochy po 
vybouraném domu v místě býva-
lé pískovny, po které se ulice jme-
nuje Písečná. Jak vzpomíná, tehdy 
tam naplánoval mimo jiné umě-
lecké dílo a představoval si ženské 
torzo. Z původního návrhu parčí-
ku se schodištěm, lavičkami a kru-
hovým trávníkem uprostřed ale na-
konec sešlo a zvolila se levnější 
varianta. Místo žulových schodi-
šť a opěrné zídky se zde zbudovaly 
jejich betonové imitace. Nová po-
doba prostranství si žádala i jinou 
formu uměleckého díla.  „Na mís-
tě původně plánovaného kruhové-
ho trávníčku na prostranství vznikla 
jakási vyvýšenina, která má znázor-
ňovat vodní kapku. Na ní se umís-
tila socha zahradníčka s hadicí. Ten 
se stal časem místní raritou a parčík 
místem schůzek mládeže u hasiče,” 
vzpomíná Mojmír Sonnek.  Kresba 
„hasiče” byla i součástí populární-
ho hlučínského pexesa vytvořené-
ho z linoritů hlučínské autorky Ma-
rie Hranáčové.     Ivana Gračková

páTRáNí pO AuTOROVi 
KuLTOVNí HLučíNsKé 
pOsTAVičKy sKONčiLO 
úspěcHem. 

Další, v pořadí už třetí odchyt 
přemnožených toulavých koček, 
které budou odvezeny ke kastraci, 
případně sterilizaci, se bude v Hlu-
číně na základě podnětů občanů ko-
nat v centru města v lokalitě kolem 
ulice Pode Zdí v termínu od 22. do 
25. října. I tentokrát budou kočky 
odchytávat strážníci městské poli-
cie, kteří k tomu použijí speciální, 
pro kočky bezpečné sklopce. Do 
klecí strážníci umístí návnady. Po-
kud bude odchyt úspěšný, strážní-
ci zvířata ihned převezou do vete-
rinární ambulance, kde veterinární 
lékař kocourky bezodkladně vy-
kastruje a kočky sterilizuje. 

„Protože neexistuje evidence ko-
ček, žádáme chovatele, aby v ob-
lasti, kde se bude odchyt provádět, 
své kočky zajistili proti volnému 
pohybu na veřejném prostranství, 
aby nedošlo k jejich odchytu a ná-
sledné kastraci a sterilizaci,“ obrací 
se na majitele koček Soňa Práško-
vá, vedoucí odboru životního pro-
středí MÚ Hlučín.                        (red) 

Strážníci budou 
opět odchytávat
kočky v ulicích
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PŘIJMEME ZAMĚSTNANCE NA HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR

Všeobecná sestra – Domov pro seniory

Nástup možný od 1. 10. 2018 nebo dle dohody

Nabízíme:

- pracovní úvazek 37,75 hodin týdně (ranní, odpolední)

- předpokládaný měsíční hrubý výdělek cca 21.300,- až 32.000,- Kč dle dosažené 

praxe v oboru

- možnost osobnostního rozvoje a profesionálního růstu

- seriózní přístup zaměstnavatele, zajímavou a smysluplnou práci

- příjemné pracovní prostředí, 

- zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravu, na dovolenou)

Požadujeme:

- trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost

- vzdělání  sZš, VOšZ nebo Vš

- komunikační dovednosti, schopnost pracovat v týmu i samostatně

- spolehlivost, zodpovědnost, loajálnost k zaměstnavateli

- trpělivost, vstřícnost, úctu a laskavý přístup ke klientům

- ochotu se vzdělávat, flexibilitu

- profesionální vystupování

Zájemci o pracovní místo mohou zasílat své životopisy na e-mailovou adresu 

dps@ddhlucin.cz  nebo osobně doručit na recepci Domova pod Vinnou horou.

Kontaktní osoba:

edita Kawková, Dis., vedoucí domova pro seniory – tel: 595 020 576, 727 939 262

Sotva skončilo léto, Hlučín už se 
začíná chystat na vánoční svátky. 
Město hledá strom, který by důstoj-
ně ozdobil Mírové náměstí, a Josef 
Hlubek shání větve jehličnanů na 
tradiční adventní věnec. Pomoc je 
vítaná. 

„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 vánočních 
svátcích si majitel může strom zpra-
covat dle svých potřeb,“ uvedla ve-

doucí odboru životního prostředí 
a komunálních služeb Soňa Práš-
ková. Potenciální dárci se mohou 
obrátit přímo na odbor mailem na 
adresu praskova@hlucin.cz nebo 
telefonicky na číslo 595 020 233.

Dárci chvojí zase mohou volat pří-
mo tvůrci pověstného adventního 
věnce Josefovi Hlubkovi na číslo 
603 757 552. 

„Větví na obří věnec je zapotřebí 
opravdu hodně, sám bych je nena-
sbíral. Děkuju předem všem, kdo 
se do přípravy naší tradiční vánoční 
výzdoby zapojí,“ uvedl Josef Hlu-
bek.                                               (iga)

Sháňka je po vánočním stromu 
a větvích na adventní věnec

Pouze zhruba třetinu vodních tra-
vin oproti loňskému roku letos po-
sekala žací loď, kterou loni nechalo 
pro Hlučínské jezero vyrobit měs-
to Hlučín. Kombinace vysazení ryb 
a pravidelného sečení vodním kom-
bajnem, kterou doporučili městu 
odborníci, se osvědčila. 

„Letos tak mohli likvidovat po-
sečený stolístek klasnatý pracovní-
ci městské organizace Sport a kul-
tura Hlučín a nepotřebovali službu 
objednávat u externího dodavate-
le. Ušetřili díky tomu městu několik 
desítek tisíc korun,“ řekla místosta-
rostka Blanka Kotrlová. 

Kombajn, který letos sekal vodní 
traviny už druhou sezonu, se odvá-
žel k zazimování na konci září. 

I přes jeho výrazné omezení, aby 
neznepříjemňoval rekreantům kou-
pání, si stolístek klasnatý zachoval 
svou čistící funkci. Kvalita vody v 
jezeře byla výborná po celou sezo-
nu, až po jejím skončení se na hladi-
ně objevila nebezpečně vypadající 

skvrna, které nejprve vyděsila ko-
lemjdoucí. Jak ale potvrdili rozbo-
ry hasičů, kteří okamžitě dojeli na 
místo i s odborníkem z Povodí Od-
ry, nejednalo se o žádnou chemic-
kou látku. Skvrna byla čistě biolo-
gického původu. Rozkvetlé sinice 
se nakonec v jezeře rychle rozptý-
lily a lidé i po skončení sezony dále 
hojně využívali v teplém zářijovém 
počasí jezero ke koupání. 

„Aktuálně máme dobrou zprá-
vu i pro rybáře. Na podzim je to už 
dva roky, co se do Hlučínského je-
zera vysazovaly mladé ryby, jejichž 
úkolem je požírat stolístek klasna-
tý. Druhy byly zvoleny tak, aby ve 
vzájemné kombinaci udržovaly bio-
logickou rovnováhu. Ryby letos do-
rostly do potřebné velikosti a už je 
bude možné lovit,“ doplnila mís-
tostarostka. Po dva roky byl totiž 
rybolov na Hlučínském jezeře vel-
mi striktně omezen jen na některé 
druhy. 

Ivana Gračková   

Po kompletní úpravě prostran-
ství kolem Kulturního domu Hlu-
čín včetně rekonstrukce parkoviště 
a stavby nového odbočovacího pru-
hu z Rovnin na Ostravskou, přišla 
o prázdninách na řadu také oprava 
fasády a střechy. 

Celá lokalita tak prohlédla, vodní 
prvky vytvářejí na prostranství at-
mosféru pohody. 

„Kulturní centrum města díky to-
mu získalo opravdu důstojnou a zá-
roveň pohodovou podobu. Jsme rá-
di, že se nám podařilo v tak krátké 
době skloubit tolik velkých inves-

tičních akcí. Bylo to sice náročné, 
ale dvě nové tělocvičny a navíc zá-
sadní rekonstrukce tohoto veřej-
ného prostranství stálo za ty nervy 
a úsilí,“ řekl starosta Hlučína Pavel 
Paschek. 

„Každopádně musíme poděkovat 
pracovníkům úřadu, kteří tyto in-
vestiční akce zajišťovali, za jejich 
nasazení. A určitě je na místě i dík 
za trpělivost a ohleduplnost zaměst-
nancům a návštěvníkům kulturního 
domu, kteří rok bojovali s velkým 
nepohodlím,“ doplnila místosta-
rostka Blanka Kotrlová.            (iga)  

Sezona na jezeře se povedla Kulturní dům po opravách 
definitivně prohlédl

Kulturní dům na čerstvě upraveném veřejném prostranství září nově oprave-
nou fasádou.                           Foto: Kamil Vitásek 

po kritické sezoně roku 2016, kdy se extrémně rozrostl stolístek klasnatý, teď 
Hlučínské jezero opět láká ke koupání.                                           Foto: Kamil Vitásek
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Sudety představují v české spo-
lečnosti stále poměrně kontroverzní 
téma. Jsou symbolem zmaru, nepo-
rozumění, odplaty a úpadku. 

Vesměs převažuje jejich negativ-
ní vnímání, aniž bychom připusti-
li komplexnější pohled a mnohost 
přístupů. Sudety jsou přitom také 
nemalou příležitostí, ať již pro bu-
dování porozumění mezi Čechy 
a Němci, stejně jako pro návrat ži-
vota do odlehlých a vyloučených 
pohraničních lokalit. 

Proměnu krajiny a sídel dříve ně-
meckojazyčných regionů mapuje 
výstava občanského sdružení An-
tikomplex, jež si klade za cíl ote-
vřít diskusi nad touto problemati-
kou a podněcovat hlubší zamyšlení. 
Srovnání fotografií z dob, kdy v Su-
detech převážně žili německy mlu-
vící obyvatelé, se současnými 
pohledy na tatáž místa názorně uka-
zuje, co se stane s prostorem, který 
opustí lidé. 

Toto srovnání lze chápat i jako 
studijní materiál pro pozorování 
proměn kulturní krajiny. Hostitelem 
putovní výstavy Zmizelé sudety, jež 
koluje po českých zemích již více 
než deset let, se nyní stal Kulturní 
dům v Hlučíně, kde bude k vidění 
mezi 3. říjnem až 4. listopadem. 

Výstavu provází i stejnojmen-
ná publikace, která vyšla v češtině 
i nemčině.                     Jiří Neminář

muzejní padagog

Výstava Sudety
v kulturním domě
nutí k zamyšlení

Z muzea v polské Ratiboři přivez-
li pracovníci Muzea Hlučínska v pá-
tek 21. září zlomený meč posled-
ního Přemyslovce. Pro hlučínské 
muzeum, kde byl meč ve speciál-
ní bezpečnostní vitríně vystaven do 
30. září, to byla významná událost. 

Odborný pracovník Muzea Hlu-
čínska Jiří Neminář k tomu uvádí: 
„Když se 13. listopadu 1521 ode-
bral na věčnost ratibořský kníže Va-
lentin řečený Hrbatý, málokdo ze 
současníků si uvědomoval, že spolu 
s ním po mužské linii vyhasl i slo-
vutný rod Přemyslovců. Stejně tak 
ani většina české veřejnosti netuší, 
že Přemyslovci zmizeli ze scény až 
215 let po známé olomoucké vraž-
dě Václava III. Učebnice totiž zcela 
zapomněly na nemanželské potom-
ky, kterých po světě tehdy pobíhala 
celá řada. Nejvýznamnějším z nich 

Meč Přemyslovce byl pro Hlučín významnou událostí

byl Mikuláš, kterého nechal jeho 
otec Přemysl Otakar II. dokonce 
legitimizovat. Záměr, aby Mikuláš 

posléze přezval po otci královskou 
korunu, bohužel neprošel, a tak se 
nemanželský syn usadil v Opavě. 

Jím založená rodová větev nakonec 
vládla ve Slezsku až do 16. stole-
tí a Valentin Hrbatý byl její posled-
ní mužský příslušník. Když zemřel, 
zlomili na znamení vymření rodu 
rituálně jeho meč a položili jej na 
rakev. Na scéně se meč objevil opět 
v roce 1996 při rekonstrukci do-
minikánského kláštera v Ratiboři, 
když byl vyjmut z Valentinova hro-
bu. Od té doby představuje nejdůle-
žitější exponát ratibořského muzea. 
Jako takový zůstává na místě, kde 
byl nalezen, a jen při mimořádných 
příležitostech jej muzeum zapůjču-
je. Naposledy se tak stalo před tře-
mi lety, kdy meč krátce zavítal na 
výstavu do Opavy.” 

Meč byl na čas součástí výsta-
vy Přemysl Otakar II.,  která bude 
v Muzeu Hlučínska do 25. listopa-
du.                                              (red) 

metoděj chrástecký a jiří Neminář z muzea Hlučínska ukládají meč do bezpeč-
nostní vitríny.                      Foto: Adolf Horsinka

Vítězem III. ročníku Festivalu oh-
ňostrojů Hlučín, který se konal v sa-
motném závěru letních prázdnin, se 
stala litevská společnost Vilniaus 
– Saliutas. „Designerům ohňostro-
jů z Litvy se podařilo materiál pře-
vážně čínské produkce, za použití 
odpalovacího systému Galaxis do-
mácí společnosti Tarra pyrotechnik, 
skloubit ve velice hezkou a půso-
bivou show. Diváci, kteří očekáva-
jí od show převážně opakující se 
zlatou barvu, byli opravdu nadše-
ni. Atraktivní a vtipná byla i pou-
žitá hudba ze známé písničky Jožin 
z bažin. Pasáže byly velice hezky 
časově skloubeny s hudbou, takže 
tým z Litvy zvítězil zcela zaslouže-
ně,“ uvedl Michal Křižák z domácí 
společnosti Tarra pyrotechnik, kte-
rá byla spolu s městkou příspěvko-
vou organizací Sport a kultura Hlu-
čín pořadatelem festivalu. 

Porota, která ohňostroje posuzo-
vala, sestávala ze zástupců města 
i pořadatelských organizací. Zvlášť 
hodnotila i povinnou dvouminuto-
vou část na Smetanovu symfonic-
kou báseň Vltava, kterou pořada-
telé zařadili jako připomínku 100. 
výročí založení Československé re-
publiky. Cenu za první místo získa-
la slovinsko-slovenská společnost 

Litevci připravili na festival 
u jezera nejkrásnější ohňostroj

Potočnik-Privatex. Všechny týmy 
dostaly stanoven shodný rozpočet 
a měly k dispozici totožné ozvuče-
ní umístěné u restaurace Terasa. 

„Týmy se musely rozhodnout, ja-
ký stanovit časový posun mezi hud-
bou a světelnými efekty. Musely 
brát v úvahu vzdálenost odpaliště 
a ozvučení v délce zhruba 150 met-
rů, rychlost zvuku a také vzdálenost 
mezi odpalištěm a diváky.  Časový 
posun mezi hudbou a světelnými 
efekty tak byl asi 1,1 sekunda,“ pro-
zradil Michal Křižák. Každá spo-
lečnost přitom volila trochu jinou 
strategii. Protože vzdálenost mezi 
diváky a odpalištěm byla od 260 až 
do 500 metrů, měli někteří návštěv-
níci ohňostroj zcela synchronizova-
ný a někteří časově posunutý. 

„Letos nám celkem přálo počasí, 
i když jeden ohňostroj jsme muse-

li kvůli hrozící bouřce spustit o pár 
minut dříve. Návštěvníci dorazili na 
všechny tři ohňostroje v obrovském 
počtu desítek tisíc lidí a pomoh-
li tak vytvořit fantastickou festiva-
lovou atmosféru, kterou už začíná 
být prostředí Hlučínského jezera 
pověstné,“ doplnil ředitel Sportu 
a kultury Hlučín Petr Breitkopf. Or-
ganizátoři slibují, že v tradici hlu-
čínských ohňostrojů se bude po-
kračovat i do budoucna. V plánu je 
proto jak další novoroční ohňostroj 
na první den nového roku, tak letní, 
už IV. ročník Festivalu ohňostrojů. 
Pořadatelé nyní ještě čekají na vý-
sledky testů zplodin uvolňovaných 
při ohňostrojích, které na požada-
vek některých občanů nechalo zpra-
covat město. Výsledky by měly být 
k dispozici v nejbližších dnech. 

Ivana Gračková

Vítězný ohňostroj litevských hostů byl parádní podívanou. 
Foto: archiv společnosti Tarra pyrotechnik

NáVšTěVNíKy přeKVApiLA 
BAReVNOsT A pOBAViL 
VTipNý HuDeBNí DOpROVOD.
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Srdečně zveme všechny čtená-
ře i nečtenáře do knihovny. Mě-
síc zahájíme akcemi v rámci Týd-
ne knihoven, který letos připadá na 
termín od 1. do 7. října. 

Noví dospělí i dětští čtenáři se 
mohou zaregistrovat do knihov-
ny na jeden rok zdarma. Čtenářům, 
kteří v tomto týdnu vrátí knihy po 
výpůjční lhůtě, budeme promíjet 
pokuty za nedochvilnost. Tyto ak-
ce platí i na pobočkách v Bobrov-
níkách a Darkovičkách. 

Pro děti odstartujeme v Týdnu 
knihoven zcela novou čtenářskou 
soutěž a v pátek 5. října se zva-
né školní skupiny mohou těšit na 
workshop s komiksovým scénáris-
tou Danielem Vydrou. 

Připravujeme opět bezplatnou 
burzu knih, která 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 bur-
zy přijímáme jen čisté a zachovalé 
knihy. Můžete nabídnout beletrii, 
naučnou literaturu i knihy pro dě-
ti, pro které už doma nemáte místo 
a myslíte si, že by ještě mohly po-

sloužit někomu jinému. Knihy, kte-
ré vás zaujmou, si můžete bezplat-
ně odnést domů i v případě, že do 
burzy nic nenabídnete. Knihy do 
burzy přijímáme pouze od 1. do 11. 
října. 

Milovníci cestování se mohou tě-
šit na cestopisnou přednášku Jir-
ky a Aleny Márových o cestování 
po Barmě a Vietnamu. Poslucha-
či se dovědí, jak se žije na plovou-
cích ostrovech a proč rybáři pádlují 
nohama. Márovi promítnou video-
záběry z balónu na krajinu plnou 
chrámů i na ranní rozcvičku dů-
chodců v ulicích Hanoje. Dozvě-
dí se zajímavosti ze života obyčej-
ných lidí i ze života císaře, který 
měl 300 manželek, v podání zkuše-
ného cestovatele a vypravěče. Jiří 
Mára je autorem dvaceti cestopis-
ných knih a dokumentárních fil-
mů z různých koutů světa. Před-
náška se bude konat v pondělí 22. 
října v 17 hodin v Zámeckém klu-
bu a vstup je zdarma. Věříme, že si 
z naší podzimní nabídky vyberete.   

Lucie Kostková
vedoucí knihovny

Hlučínská knihovna zve na 
bohatý říjnový program 

Srdce z kvalitního červeného du-
bu, které na řezbářské show letos 
v červenci vytesal hlučínský sochař 
Petr Gerych, věnovalo město Zá-
chrannému útvaru Hasičského zá-
chranného sboru ČR v Hlučíně. 

Socha je připomínkou statečných 
srdcí vojáků Československého 
hraničářského pluku 4, který vznikl 
jako první v Československu v ro-
ce 1937. Hasiči, kteří v současnosti 
sídlí v bývalých kasárnách hraničá-
řů, jsou nyní nositeli jejich odkazu. 
Bývalá vojenská posádka v Hlučí-
ně dokonce v květnu 2007 převza-
la od prezidenta republiky čestný 
název Generála Jana Satorie, býva-
lého velitele hraničářského pluku. 
Sochu umístěnou na prostranství 
před vjezdem do areálu za účasti 
autora, příslušníků a zaměstnanců 
záchranného útvaru a představitelů 
města Hlučína společně odhalili ve-
litel Záchranného útvaru HZS ČR, 
plukovník Radim Řehulka a staros-
ta Hlučína Pavel Paschek. 

„Věříme, že srdce bude připomí-
nat letošní osmdesáté výročí udě-

lení praporu hlučínskému hra-
ničářskému a vyhlášení bojové 
pohotovosti. Pro Hlučín to byl mi-
nimálně stejně důležitý historický 
okamžik, jako před sto lety vznik 
Československé republiky, ke kte-
ré se Hlučín připojil až o dva ro-
ky později. Socha bude připomínat 

statečná, bojovná srdce vojáků, kte-
ří byli odhodláni bránit svou vlast 
proti hitlerovskému Německu a za-
bránila jim v tom Mnichovská do-
hoda," řekl starosta Paschek.   

„Rok tak významných výročí mě 
inspiroval k vytesání právě objek-
tu srdce. Byla to tvůrčí práce, do 

níž jsem otiskl obdiv k vlastenec-
tví a statečnosti vojáků, kteří jsou 
ochotni nasadit za svobodu svůj ži-
vot. Je pro mě ctí, že toto dílo bu-
de zdobit  prostranství před areálem 
hlučínského záchranného sboru," 
zmínil sochař Gerych. „Velice si 
vážíme tohoto daru odkazujícího 
na hraničářský pluk i generála Jana 
Satorie, neboť jsme ještě před pře-
vedením pod Hasičský záchranný 
sbor ČR byli jako 157. záchranný 
prapor Armády ČR nositeli čestné-
ho názvu se jménem tohoto generá-
la. A i když dnes jsme téměř deset 
let hasiči, srdce je jakýmsi sym-
bolem statečnosti i našich přísluš-
níků,“ uvedl velitel útvaru Radim 
Řehulka. „Hlučínský pluk patřil 
k nejelitnějším jednotkám česko-
slovenské předválečné armády, 
sloužili v něm ti nejlepší z nejlep-
ších. Měl bránit široký pás území, 
takže se rychle rozrůstal. V do-
bě mobilizace čítal již téměř 8 ti-
síc mužů. To, že velitelství sídlilo 
právě v Hlučíně, výrazně pozved-
lo prestiž města,“ objasnil historik, 
odborný pracovník Muzea Hlučín-
ska Jiří Neminář.  Ivana Gračková

Statečné srdce bude bít u sídla hasičů

Odhalení sochy se účastnili příslušníci a zaměstnanci záchranného útvaru. 
                                                          Foto: ivo Adámek

sOcHA BuDe připOmíNAT 
eLiTNí HRANičářsKý pLuK.  

Podruhé se vrací do Kulturní-
ho domu Hlučín Divadelní pod-
zim. Festival malých divadelních 
forem měl loni, kdy ho kulturním 
dům uvedl poprvé, skutečně velký 
úspěch. 

„Tentokrát chceme našemu pu-
bliku o podzimních čtvrtcích na-
bídnout ve větší míře i komediál-
ní inscenace nastudované malými 
scénami hlučínských spolků,“ pro-
zradila vedoucí Kulturního domu 
Hlučín Veronika Antončíková. Sé-
rii pěti představení zahájilo 27. září 

Dodivadlo inscenací Perfect days. 
Kdo si předtím nezakoupil perma-
nentku za 400 korun, zaplatí nyní za 
vstupenku na kterékoliv představe-
ní 100 korun. 

Ve čtvrtek 11. října uvede Stará 
Aréna z Ostravy Sen z moci sva-
tojánské, 25. října přiveze Mokro-
lazecká ochotnická činohra kome-
dii Záskok, ŠAMU bude mít na 
programu 8. listopadu hru 1+1=3 
a 22. listopadu uvidí diváci insce-
naci (Ne)prodejné manželky v po-
dání divadla Devítka.              (iga)

Divadelní podzim pokračuje

14. 10. 2018 v 17.00 Kulturní dům Hlučín 
Hraje: Městský dechový orchestr mladých Dolní Benešov
Diriguje: Bohumír Stoklasa Zpívají: Ester Drastíková a Michal Štefek       
Vstupné: 100 korun předprodej v síti Ticketstream, KD Hlučín, IC Hlučín
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Město Hlučín  vždy bývalo ko-
lébkou výborných řemeslníků zná-
mých v širokém okolí i za hranice-
mi. A tak je přirozené, že právě do 
Hlučína se pravidelně sjíždějí mla-
dí malíři z celé republiky, aby po-
rovnali své dovednosti, vyměnili si 
zkušenosti a navázali nové vztahy. 

K tomu přispěje akce s názvem 
Hlučín, město s řemeslnou tradi-
cí. Jejím hlavním cílem je popula-
rizovat obor malíř i další řemesla 
a služby. Vše se odehraje na Míro-
vém náměstí v Hlučíně v úterý 9. 
října od 8 do 16 hodin. 

Již VI. ročník tradičního setká-
ní pořádá naše škola ve spoluprá-
ci se Spolkem přátel školy při OU 
a PrŠ v Hlučíně, pod patronací Ce-
chu malířů, lakýrníků a tapetářů 
ČR, Moravskoslezského kraje a ja-
ko již tradičně také starosty města 
Hlučína Pavla Paschka.  Žáci z ce-
lé republiky předvedou při své prá-
ci různé techniky a současné deko-
rační trendy. Na akci je přihlášeno 

Náměstí ožije mladými řemeslníky

deset dvoučlenných družstev z růz-
ných regionů naší republiky, napří-
klad z Prahy, Přerova, Hustopečí, 
Valašského Meziříčí, Lipové-lázní, 
Teplic a dalších. Přijedou i hosté ze 
Slovenska a samozřejmě nebudou 
chybět mladí malíři z naší hlučín-
ské školy. Naši hosté si během své 
třídenní návštěvy prohlédnou měs-
to, jeho sportovní i kulturní zařízení 
a seznámí se s jeho bohatou histo-
rií.  Pečovatelé, prodavači, cukráři, 
pekaři a kuchaři budou mít pracov-

ní setkání, na která si pozvali své 
kamarády ze spolupracujících škol 
a společně představí a také nabíd-
nou výsledky své práce.

 Akce bude atraktivní pro každé-
ho návštěvníka. Zájemci budou mít 
možnost seznámit se s novými tren-
dy v učebních oborech a žáci zá-
kladních škol, kteří se rozhodují pro 
své budoucí povolání, získají před-
stavu o řemeslech, o tvořivé a smy-
sluplné práci.         Jindřich Honzík

ředitel OU a PrŠ Hlučín

Takto mladí malíři představují na mírovém náměstí v Hlučíně svou práci. 
Foto: archiv Ou a pš Hlučín

Letošní prázdniny jsme zaháji-
li hned 30. června, což byl den od-
jezdu na týdenní cestu do Rakous-
ka. Jednalo se o náročnou výpravu 
pro starší třinácti let, a i tak se nás 
sešlo 24 a batole. 

Vyrazili jsme pěti auty naložený-
mi až po strop směr Dachstein. Prv-
ním zážitkem byla návštěva Orlí-
ho hnízda se skvělým výhledem na 
Alpy. Poté jsme se ubytovali v ma-
lebné vesnici v údolí Dachsteinu. 
Následující den nás čekalo sezná-
mení s „ferratami“, což jsou zajiš-
těné cesty v nepřístupném, obvyk-
le horském terénu. Další den jsme 
se vydali na ledovec. Vyjeli jsme 
brzy ráno lanovkou a hned nás če-
kaly skvělé atrakce – nejvyšší vi-
sutý most v Evropě, ledová jesky-
ně, skywalk a ferrata až na vrchol 
Dachsteinu. Ve středu jsme si uži-
li odpočinkového dne v Salzbur-
gu: hrad, lanovka, výlet po řece. Ve 
čtvrtek jsme se vydali do Hallstat-
tu, jedné z nejstarších osad Evropy. 
Zpočátku jsme vylezli 400 metrů 
dlouhou ferratu a pak jsme se vy-
pravili do solných jeskyní. Nakonec 
jsme prošli turisty zahlcené cent-
rum Hallstattu. Stihli jsme i klasic-
ký výšlap na Strimskogel nebo ther-
mal park. První týden prázdnin byl 

na zážitky bohatý. Následně jsme 
zvládli první příměstský tábor za-
měřený na zvířátka. Sešlo se osm 
dětí, které mimo jiné navštívily zoo 
v Ostravě a Olomouci. Taky si ru-
kodělně zadováděly, vyrobily mam-
kám tašky, zahrály spousty spor-
tovních a tábornických soutěží. Na 
přelomu července a srpna jsme pak 
vyrazili na klasický stanový tábor 
na vlastní základnu u Zbyslavic. 
Tady jsme čtrnáct dnů sbírali houby 
netradičních velikostí, tvarů a chu-
tí.  A taky nás navštívily pracovnice 
z hvězdárny se svými dalekohledy. 
Vyráběli jsme barefootové boty, vy-
razili do jumpparku, zažili koncert 
bluesrockera a spoustu dalšího. 

Předposlední týden nás čekal dru-
hý turnus příměstského tábora, kte-
rý byl zaměřen na techniku, tento-
krát s více účastníky. Zamířili jsme  
Velkého a Malého světa techni-
ky v Ostravě, na Landek a podíva-
li jsme se i na Bolt tower. Prázdni-
ny utekly jako voda.       Jan Říčný

hlavní vedoucí Zálesáku

Krásné léto se Zálesákem

Nový schodolez má od září Zá-
kladní škola v Hlučíně v ulici Gen. 
Svobody určená pro děti se speciál-
ními potřebami. Zařízení významně 
přispěje k bezbariérovému pohy-
bu po budově. Využijí ho zejména 
žáci s tělesným postižením, kteří se 
potřebují přesouvat mezi druhým 
a třetím podlažím.  Bezbariérové 
propojení do patra, kde jsou počí-
tačová a výtvarná učebna a dílny 
pro výtvarnou výchovu či pracov-
ní vyučování, dosud škole chybělo. 
Schodolez škole pomohla zakoupit 
Nadace ČEZ prostřednictvím apli-
kace EPP – Pomáhej pohybem. 

 „Mám z tohoto daru velkou ra-
dost. Ale ještě větší radost mi udě-
lá, když dětí, které budou schodo-
lez potřebovat, bude co nejméně,“ 
řekla ředitelka školy Zuzana Hara-
zimová.

Schodolez umožní žákům s po-
mocí asistenta či pedagoga plné 
zapojení do výuky v celé budově 
školy. Budou moci využívat počíta-
čovou učebnu, stimulační i relaxač-
ní učebnu, cvičnou kuchyni i dílny. 
Bezbariérovost zároveň konečně 
otevře školu i žákům, jejichž pohyb 
po budově je možný pouze na inva-
lidním vozíku. 

„Situace, kdy bude každá škola, 
jejíž žáci to potřebují, bezbariérová, 
je zatím stále jen ideálem. Nicméně 
mě těší, že sportující s EPPkou pro-
jekty určené dětem s hendikepy po-
každé podpoří a pomáhají tak tento 
ideál naplňovat,“ uvedla ředitelka 
Nadace ČEZ Michaela Ziková.

Škola sídlící na ulici Generála 
Svobody v Hlučíně je úplnou zá-
kladní školou poskytující vzdělání 
dětem s různým stupněm mentální-
ho postižení, se souběžným postiže-
ním více vadami s autismem.  (red)

Schodolez umožní
speciální škole brát 
i děti na vozíčcích

Nové zařízení se slavnostně uvedlo 
do provozu 13. září.

Foto: Vladislav sobol

Jedním z 85 měst, v nichž od le-
tošního roku poroste strom Olgy 
Havlové, je i Hlučín. Lípu velko-
listou ve čtvrtek 20. září vysadili 
v parčíku U Bašty zástupci Nadace 
Olgy Havlové a představitelé města 
Hlučín v čele se starostou Pavlem 
Paschkem a místostarostkou Blan-
kou Kotrlovou. Do sázení se zapo-
jily i děti ze ZŠ dr. M. Tyrše a ze 
ZUŠ P. J. Vejvanovského kulturním 
vystoupením. V celé republice se 
jedná již o 59. strom v pořadí z cel-
kových pětaosmdesáti. „Stromy po 
celé republice se v tomto počtu vy-
sází u příležitosti nedožitých 85. 
narozenin paní Olgy Havlové,“ řek-
la zástupkyně Výboru dobré vůle - 
Nadace Olgy Havlové Jana Taušo-
vá. „Lípa bude po staletí zkrášlovat 
náš městský park a také připome-
ne jméno paní Havlové, která milo-
vala stromy, lesy, parky a zastávala 
práva ohrožených občanů,“ uvedla 
místostarostka Blanka Kotrlová. 

Park U Bašty vybral pro vysaze-
ní nového stromu městský archi-
tekt. Jak strom, tak informační ce-
duli dostal Hlučín darem, zasazení 
stromu tak nepředstavuje pro měs-
to žádné náklady.                     (iga)

Školáci sázeli lípu 
Olgy Havlové

mALíři přeDVeDOu i NOVé 
DeKORAčNí TReNDy.

Zálesák zve všechny zájemce na 
Drakiádu. Konat se bude v so-
botu 13. října od 14 do 17 hodin  
u klubovny oddílu Na Závodí 1468 
v Hlučíně. Vstupné je 30 korun.  



 [9] hlučínskénoviny školství

Již po páté bude v Základní ško-
le Generála Svobody probíhat cani-
sterapie. Tato relaxačně rehabilitač-
ní metoda je u dětí velmi oblíbená 
a černá labradorka Amy je vždy 
vřele vítána. Doprovází svého pá-
na s červenobílou hůlkou označu-
jící hluchoslepou osobu. Amy je 
především vodicím psem, ale pro-
šla úspěšně i canisterapeutickým 
výcvikem. U hendikepovaných 
a autistických dětí pomáhá zpro-
středkovávat kontakt mezi dítětem 
a okolím, ale také odbourává strach 

dětí a zvyšuje jim sebedůvěru. Díky 
různým hrám jako například česání 
nebo navazování stužek na obojek 
si žáci procvičují jemnou motori-
ku. Polohováním se rozvíjí fyzic-
ká jejich stránka. Vždy jde o přímý 
kontakt se psem, kdy tělesné teplo 
a pravidelný rytmus srdce psa půso-
bí na dítě relaxačně. Uvolňují se na-
pjaté svaly a dítě se celkově zklid-
ní.  Canisterapie začne v říjnu a na 
Amynku se již moc těšíme.                         

Iveta Holbová
asistentka pedagoga, canisterapeutka

Občan či návštěvník Hlučína mí-
řící z vlakového nádraží směrem do 
centra k náměstí si bude za chvíli 
krátit cestu nově budovaným prů-
chodem. Dokončovací práce na 
sebe v současné době upozorňují 
pracovním ruchem, odhrnutou ze-
minou, provizorním oplocením. 

Kolem školy v ulici Generála Svo-
body se vynořují otázky: „Ještě fun-
gujete? Je to vůbec možné? Máte 
žáky?“  Mohu s čistým svědomím 
prohlásit, že tady jsme, počet žáků 
po delší době nepoklesl a my jsme 
spustili výuku podle nového Škol-
ního vzdělávacího programu pro 
základní vzdělávání s motivačním 
názvem „Společně a hravě“.

I nadále jsme školou pro ty, kteří 
hledají při školním neúspěchu al-
ternativu výuky. Vzděláváme žáky 
s mentálním postižením, autismem 
a souběžným postižením více vada-
mi. Stěžejním principem naší prá-

ce je individuální přístup umožňují-
cí přizpůsobit vzdělávání každému 
jednotlivci. Děti umíme učit, do-
kážeme jim vytvořit pracovní pro-
středí, které je motivuje a napomá-
há jim vyrovnat se s potížemi, zažít 
úspěch. Více informací získáte na 
nových internetových stránkách 
www.zshlucin.cz.

Práci školy podpořilo svým roz-
hodnutím i město Hlučín, které jí 
svěřilo do pronájmu a výpůjčky 
okolní pozemky určené především 
pro výuku tělesné výchovy a pro 
pracovní vyučování.  Venkovní pro-
story využívá odpoledne ke své čin-
nosti také školní družina. Moc si 
přízně vážíme a děkujeme. 

Dveře naší školičky jsou vždy ote-
vřené, zveme všechny k návštěvě. 
Neokázalý venkovní kabát skrývá 
přívětivé a domácké prostředí.

Zuzana Harazimová
nová ředitelka školy 

Jsme tady!!! Vzděláváme se 
společně a hravě

Celkem 1448 dětí bude ve školním 
roce 2018/19 navštěvovat základ-
ní školy v Hlučíně, Bobrovníkách 
a Darkovičkách. Do prvních tříd 
nastoupilo v pondělí 3. září  celkem 
135 nových žáčků. 

Nejdříve si přivstat  musely dě-
ti v Bobrovníkách, kde vítali prv-
ňáčky už v 8 hodin. Nikomu to ale 
nevadilo, protože všichni byli zvě-
daví na novou tělocvičnu, kde se 
slavnostní setkání konalo. Základ-
ní škola v Bobrovníkách má čers-
tvě otevřenou jednu první třídu, do 
které bude chodit patnáct prvňáčků. 
To je velký skok, protože v minu-
lém školním roce měla první třída 
jen devět žáků. Příjemná škola ro-
dinného typu od první do páté třídy 
má celkem 56 žáků.

V Darkovičkách zahájil školní 
rok tradičně - požehnáním v míst-
ní kapli - nový hlučínský farář Petr 
Rak. Účastnily se ho zejména děti, 
které chodí do hodin náboženství, 
ale i další zájemci. Poté prvňáčky 
vítali starší spolužáci programem, 

který pilovali i o prázdninách. I ta-
dy měli poprvé možnost prohléd-
nout si zbrusu novou tělocvičnu. 

První třída v Darkovičkách má le-
tos 18 dětí, loni to bylo 19 dětí. Cel-
kem má škola 102 žáků. 

Hlučínské školy zahájily školní rok, 
prvňáčky většinou vítali starší spolužáci

Originální, nápaditý a poetický způsob zahájení školního roku zvolili na Základ-
ní škole dr. m. Tyrše v Hlučíně.                                                        Foto: ivana gračková

DěTi V DARKOVičKácH 
A BOBROVNíKácH se HNeD 
pRVNí DeN sešLy V NOVýcH 
TěLOcVičNácH. 

V tělocvičně vítali starší spolužáci 
prvňáčky také na Hornické, ale ta-
hle tělocvična se dočká opravy až 
na podzim. Do 1. třídy tu letos na-
stoupilo 22 žáků, loňská první třída 
měla 24 žáků. Celkem je pro tento 
školní rok ve škole 358 žáků. 

Příznivého počasí využili na Zá-
kladní škole dr. M. Tyrše k uvítání 
venku. 

„Nápaditost, se kterou škola při-
pravila akt vstupu dětí mezi ško-
láky v doprovodu matky přírody, 
mě překvapila a dojala. Myslím, že 
jsem nebyla jediná, kdo měl slzy na 
krajíčku. Tenhle okamžik si děti ur-
čitě zapamatují,” řekla místosta-
rostka Hlučína Blanka Kotrlová. 

„Od minulého školního roku po-
kračuje trend vzestupu počtu žáků,” 
řekla nová ředitelka školy Pavla 
Mrůzková. Zájem zvedá zavedení 
Montessori systému vzdělávání. Do 
tradiční první třídy nastoupilo letos 
9 žáčků, loni 8. Montessori vzdě-
lávání si letos vybrali rodiče se-
dmnácti dětí, loni jich bylo třináct. 
Celkem má škola 212 žáků. 

Největší hlučínská škola na Rov-
ninách, která má letos 720 dětí v 29 
třídách, letos přivítala do třech tříd 
54 prvňáčků. Loni jich bylo 57. 

Ivana Gračková

Amy přijde opět do školy

Fenka labradora je mezi dětmi jako doma.                                    Foto: iveta Holbová
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Na mnohých hlučínských zahra-
dách to v září vypadalo smutně. 
Oblíbené buxusy napadly housen-
ky zavíječe zimostrázového. Někde 
stihly zlikvidovat keříky až na ho-
lé větve. 

Zavíječ zimostrázový (Cydalima 
perspectalis), drobný motýl z čele-
di travaříkovitých, patří mezi dobré 
letce. Housenky tohoto škůdce jsou 
zelenožluté barvy s černými pru-
hy, bílými puntíky a s nápadně le-
sklou černou hlavou. Dorůstají dél-
ky až 5 centimetrů. Okusují nejen 
listy buxusu, ale i zelenou kůru. Ve 
velmi krátké době dokáží zcela zde-
vastovat i vzrostlé keře. Napadené 
rostliny často zůstávají úplně holé, 
bez listů.  Protože se jedná o škůd-
ce, který nemá v našich krajinách 
žádného přirozeného nepřítele, je 
velmi těžké jej zlikvidovat. Dob-
ře skryté housenky začínají svůj žír 
uvnitř keře. Ve chvíli, kdy se obje-
ví i na okraji keře, je jeho vnitřek 
zcela zkonzumován. Proto je nut-
né v období od března do října, kdy 
jsou škůdci aktivní, buxusy pravi-
delně prohlížet. Čím dříve se na je-
ho přítomnost přijde, tím účinněji 
se dá keř proti housenkám chránit. 

Hlučínští řeší problém s napadenými buxusy Trávníky potřebují 
jiný druh péče 

U kulatého stolu věnovaného 
městské zeleni přednesl v září svůj 
příspěvek na téma péče o trávní-
ky také Drahomír Stanke. Jeho text 
poskytl ke zveřejnění také redakci 
Hlučínských novin. Protože je ale 
rozsáhlý, zveřejňujeme pouze pa-
sáž s návrhy na řešení. 

Návrhy změn v péči o trávníky:

1. Změnit minimální výšku, na kte-
rou jsou trávníky sečeny. Z do-
posud používaných 5 cm pře-
jít na minimální výšku cca 20 
cm. Organizmy, které by moh-
ly v trávnících žít, získají šanci, 
že je sekačky tak snadno nevysa-
jí a nerozemelou. Kromě běžné 
trávy začne na trávnících růst ta-
ké např. jetel, který přinese půdě 
dusík. Tráva zhoustne a zem pak 
tak snadno nevyschne. Zároveň 
bude tráva odolnější proti spále-
ní slunečním žárem. Na trávníky 
se vrátí květiny!

2. Na větších trávnících nechávat 
plochy, které nebudou tak často 
sečeny a na kterých budou tudíž 
moci opět vyrůst květiny. Tyto 
plochy by se mohly sekat místo 
rotačními sekačkami raději se-
kačkami s lištou a bylo by vhod-
né je osít vhodnou travnatou 
směsí.

3. Uvážit, zda by nebylo možné na 
podzim trávníky pohnojit hno-
jivem, které z odvezené trávy 
vzniklo.   

4. Travnaté plochy ve městě roz-
lišovat na „anglický trávník“, 
„trávník” a „louka“. Podle toho 
měnit způsob ošetřování.  

5. Propagovat tento způsob péče 
v městských sdělovacích pro-
středcích tak, aby se zpopulari-
zoval i mezi obyvateli města. Je 
to v zájmu nás všech. 

Apeluji i na místní zahradká-
ře: zvedněte své sekačky na maxi-
mum! Odměnou vám bude trávník, 
který skutečně žije a za který vám 
bude mnoho tvorů opravdu vděč-
ných. Chcete přece, aby se i v bu-
doucnu mohly vaše děti těšit z míst-
ní přírody. Nebo snad ne?  

Drahomír Stanke
autor bydlí v rodinném 

domku v Hlučíně na Rovninách 

Padesátka diskutujících zasedla 
v pondělí 10. září k rozpravě u ku-
latého stolu, který se věnoval péči 
o městskou zeleň v Hlučíně. Byli 
mezi nimi odborníci, představitelé 
města i občané. Výsledkem je do-
poručení budoucí městské radě, aby 
zřídila speciální komisi, která se 
bude tématem systematicky zabý-
vat. Nejbližší revitalizace zeleně je 
v plánu už v říjnu v Ostravské ulici, 
původní záměr se ale mění v soula-
du s požadavky obyvatel města.  

Budoucí komise, jejíž vznik do-
poručilo už březnové veřejné fó-
rum a teď ho žádali účastníci dis-
kuze u kulatého stolu, by měla být 
složena z velké části z odborníků, 
ale měli by v ní být zastoupeni ta-
ké občané. 

„Obyvatelům města, jak ukazují 
veřejné diskuze ke kácení stromů, 
na stavu městské zeleně opravdu 
záleží. To nás těší. Byť bylo káce-
ní v poslední době vesměs oprávně-
né, lidem někdy chyběly informace 
o důvodech takového postupu. I to 
se musí v  budoucnu změnit,” řekl 
starosta Hlučína Pavel Paschek. 

Na říjen se aktuálně připravuje ob-
měna stromové aleje podél ulice 

Ostravské nad Zámeckým parkem. 
Přestárlé, krátkověké topoly tam 
nahradí ušlechtilé, dlouhověké lípy. 

„Město Hlučín spolu s Ředitel-
stvím silnic a dálnic, kterému patří 
část pozemků, v říjnu vykácí pouze 
topoly, a dále jednu hrušeň, tři javo-
ry a jednu lípu, které také už nejsou 
vitální. Hned v listopadu vysadí 33 
lip velkolistých Örebro. Keřové pa-
tro sestávající hlavně ze zeravů, na-
konec zatím ponecháme, aby ales-
poň částečně chránilo mladé stromy 
zejména před negativními vlivy 
z dopravy na velmi frekventované 
komunikaci,” uvedla vedoucí od-
boru životního prostředí Městského 
úřadu Hlučín Soňa Prášková. 

Zeravy jsou sice už poničené hlav-
ně solí ze silnice, úlohu ochrany 
mladých stromů zatím ale splní. 
Zhruba za dva až tři roky je nahradí 
nové keře, konkrétně 85 kusů sví-
dy dřínu a 277 kusů pámelníku bí-
lého. Rozložením obnovy zeleně 
podél Ostravské ulice do dvou etap 
s větším časovým odstupem se za-
mezí úplnému otevření celého zele-
ného lemu podél komunikace I/56, 
kterého se občané obávali. 

Kácení stromů rostoucích na po-

zemcích města i sázení nových lip 
budou zajišťovat pracovníci TS 
Hlučín. 

Na novou výsadbu dostalo město 
dotaci přes 147 tisíc korun z Nada-
ce ČEZ v rámci grantového řízení 
Stromy 2018, které podporuje lini-
ovou výsadbu dřevin v podobě ale-
jí, stromořadí a zelených bariér pro-
ti větru a prachu. 

Palivové dřevo ze skácených to-
polů nabídne společnost TS Hlučín 
v říjnu občanům. Cena bude 220 
korun za m3 bez dovozu.  Dřevo ne-
bude naštípáno, ale bude nařezáno 
na zhruba metrové kusy. Zájemci se 
mohou hlásit u vedoucího provozu 
TS Hlučín Radima Múdrika na tele-
fonním čísle 595 043 591.

Ivana Gračková

Obyvatelé města chtějí komisi k zeleni

Pokud jich není mnoho, je efektiv-
ní jejich ruční sběr. Protože jsou ale 
velmi dobře maskované, není ni-
kdy jisté, že se podaří sesbírat je 
všechny. Zahrádkářům se osvědčilo 
i ošetření keřů silným proudem vo-
dy z tlakového postřikovače. U sil-
něji napadených buxusů je sbírání 
housenek neúčinné. Nejvhodněj-
ší je použití speciálních insekticidů 
proti žravým škůdcům. S jeho vý-
běrem vám poradí odborníci v ka-
ždém zahradním centru. Účinné by 
měly být i přípravky s obsahem lát-
ky thiacloprid. Komu se nepoda-
ří škůdce zahubit a bude muset své 

buxusy vytrhat, může je odvážet do 
sběrného dvora TS Hlučín. 

Se škůdcem bojuje i město u bu-
xusů vysazených na veřejných pro-
stranstvích. Pracovníci TS Hlučín 
pravidelně kontrolují rostliny na 
Mírovém náměstí, kde je jich nejví-
ce. Několikrát je ošetřili postřikem, 
který se zatím ukázal jako účinný. 
Bohužel zničené jsou keře na měst-
ském hřbitově i na sídlišti OKD, 
kde se musely některé buxusy od-
stranit.                     Soňa Prášková

vedoucí odboru životního
prostředí Městského

úřadu Hlučín 

Housenky zavíječe u nás nemají přirozené nepřátele.    Foto: Friedrich Böhringer

celý příspěvek si mohou zájemci 
přečíst na webu města na
https://1url.cz/9Murv



 [11] hlučínskénoviny sport

Cvičení starších žen a také kon-
diční cvičení pořádá oddíl rekre-
ačního sportu TJ Hlučín. Starší že-
ny budou cvičit vždy v pondělí od 
18.30 do 19.30 v tělocvičně Zá-
kladní školy dr. M. Tyrše. 

Kondiční cvičení žen, a to jak pro 
začátečnice, tak i pro pokročilé, se 
bude konat vždy ve středu od 19 ho-
din v malé tělocvičně Základní ško-
ly Rovniny.

„V kondičním cvičení budeme po-

silovat vahou vlastního těla, ale ta-
ké s činkami, overbally, cvičebními 
gumami, gumovými pásy, balanční-
mi deskami a podobně,“ prozradila 
cvičitelka Dana Baladová. 

Více informací mohou zájemci 
zjistit přímo u ní na telefonním čís-
le 732 745 654, nebo mailem na ad-
rese danabaladova1@seznam.cz. 

„Neseďte doma a přijďte mezi 
nás! Těšíme se na vás!“ vyzývá hlu-
čínské ženy Dana Baladová.    (iga)

Na cvičení pro ženy zve TJ Hlučín 

V září oslavil 86 let. Teď už sice 
chodí o hůlce, ale na většinu Hlu-
čínských běhů se zajde alespoň po-
dívat. Hlučínský rodák Jiří Mušálek 
běhal od svých šestnácti do šedesá-
ti let. „Jako učeň v Ostravě – Zá-
břehu jsem se jednou účastnil běhu 
na dva kilometry. Běželo nás tehdy 
asi čtyři sta a já skončil druhý. Tak 
mě hned poslali do atletického od-
dílu, ať to zkusím tam,“ vzpomíná 
Jiří Mušálek.  Už to bude bezmála 
sedmdesát let, když přijel na svůj 
první trénink do Sokolu Moravská 
Ostrava. 

„Ujel mi autobus, tak jsem přijel 
pozdě. Na běh se zrovna chystali 
dorostenci a já tam stál v polobot-
kách. Trenér mi řekl, ať si zkusím 
zaběhnout s nimi. Vyhrál jsem o 6 
vteřin. Už v neděli jsem běžel prv-
ní závody v Hrušově. Musel jsem 
na ně jet na kole, protože z Hlučí-
na tam jezdil autobus třikrát den-
ně. V dorosteneckém běhu na 1500 
metrů jsem byl opět první. Tak mě 
okamžitě zaregistrovali v oddíle, za 
který jsem pak závodil několik let. 

Tradiční cyklojízda zahájila v po-
lovině září Týden mobility v Hlu-
číně. Ukázala, že ve městě žije 
mnoho sportovců a cyklistika patří 
k oblíbeným formám pohybu a re-
kreace. Sjelo se na ni bezmála 130 
cyklistů, kteří si podle své kondi-
ce vybírali ze tří tras různého stup-
ně náročnosti. Příjemná akce ale ta-
ké upozornila na velký dluh, který 
má dosud vedení města vůči cyk-
listům. „Síť cyklostezek v Hlučíně 
je stále nedostatečná. Přitom naše 
město se nachází v krásné lokalitě, 
kterou si cyklisté oblíbili. Budování 
dalších cyklostezek je tedy jistě je-
den z důležitých úkolů pro budoucí 
městskou reprezentaci,“ řekl staros-
ta Pavel Paschek.                     (iga) 

Cyklojízdy se 
účastnilo téměř 
sto třicet lidí

Sedmdesát let běhal, teď fandí

A vždycky jsem byl maximálně tře-
tí,“ shrnuje svou úspěšnou sportov-
ní kariéru Jiří Mušálek. 

K jeho největším triumfům patří 
první místo v Československé re-
publice ve štafetě na 3 krát tisíc me-
trů. Stal se také přeborníkem repub-
liky na 1500 metrů a získal Rudou 
hvězdu. Druhý skončil na Celostát-
ních hrách mládeže v Opavě. A na-

konec zvítězil i na prvním ročníku 
běhu Napříč Kravařemi, kde ani ne-
byla dorostenecká kategorie. Pro-
tože byl zvyklý na kratší trasy, na-
pálil to v úvodu tak, že své soupeře 
ztratil záhy po startu z dohledu. Po 
návratu z vojny začal krátce žena-
tý Jiří Mušálek stavět v Hlučíně, 
kde bydlí po celý svůj život, nový 
dům pro svou rodinu. V kombinaci 
s prací v dole, kde řídil lokomotivu, 
to byl takový zápřah, že se nějaký 
čas běhu přestal věnovat. 

„Když jsem ale přibral na osmde-
sát kilo, raději jsem zase začal tré-
novat. Napřed jsem běhal do Děhy-
lova, a jakmile tam jezdilo moc aut, 
změnil jsem trasu a běhal jsem ko-
lem Vinné hory. Dalo se nás dohro-
mady pár kamarádů, kteří jsme si 
pravidelně chodili zaběhat,“ vyprá-
ví nadšený sportovec. Do šedesáti 
se pravidelně účastnil závodů vete-
ránů. A láska k běhání ho neopusti-
la ani poté. Dnes chodí alespoň po-
vzbuzovat nadšence na Hlučínský 
půlmaraton, Noční běh i extrémní 
Zimní běh. Rozrůstající se rodina 
Hlučínských běhů se mu moc líbí: 
„Je skvělé, že mladí v Hlučíně zase 
začali tak běhat. Moc jim fandím!“     

Ivana  Gračková

jiří mušálek s Rudou hvězdou. 
Foto: ivana gračková

Bežec jiří mušáLeK 
s přeHLeDem VyHRáVAL
i V pOLOBOTKácH. 

Padesát mladých rybářů z Hlučí-
na a širokého okolí se v sobotu 22. 
září sešlo v Dolním Benešově, kde 
se v rámci Poháru územního sva-
zu LRU Plavaná zúčastnili 4. roční-
ku Hlučínského poháru v lovu ryb. 
Závod pořádal Dům dětí a mláde-
že Hlučín ve spolupráci s hlučín-
skou místní organizací Českého ry-
bářského svazu (ČRS). Děti měřily 
síly v kategoriích žáci, žákyně a do-
rost. Největším úlovkem byl téměř 
pětikilový kapr, kterého skoro čtyři-
cet minut úspěšně zdolávala žákyně 
Veronika Kepáková z porubské or-
ganizace ČRS.

„Všem dětem srdečně blahopře-
jeme k úlovkům a pořadatelům dě-
kujeme za pomoc při organizaci 
Hlučínského poháru 2018,“ řekl ve-
doucí rybářského kroužku při DDM 
Hlučín Tomáš Klečka. 

„Na členy našeho rybářského 
kroužku jsme náležitě pyšní, proto-
že se neustále zdokonalují a umis-
ťují se v soutěžích i na nejvyšších 
příčkách. Osobně děkuji vedoucím 
rybářského kroužku, kteří pro dě-
ti organizují obdobné akce ve svém 
volném čase,“ uvedla ředitelka 
DDM Hlučín Zuzana Pustelníko-
vá.                                                (iga)

Břehy štěrkovny obsadili mladí rybáři 

cyklisté zaplavili náměstí.
Foto: ivana gračková
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KAM V HLUČÍNĚ V ŘÍJNU

volný čas

n
31. 8. – 25.11. přemysl Otakar ii. - Zakladatel Hlučína a jeho dědictví muzeum Hlučínska

1.10. 17.00 Válečné anekdoty – milan Zach Kučera Zámecký klub

1.10. – 7.10. Týden knihoven Knihovna Hlučín

5.10. 16.30 Výtvarný občasník DDm Hlučín

5.10. 17.00 Taneční kurz pro mládež KD Hlučín

6.10. 9.00 Hlučínsko-vřesinská šlápota Nádvoří zámku Hlučín

7.10. 14.00 jablkobraní Kulturní dům Bobrovníky

7.10. 15.00 pohádka muzikantská – představení pro děti KD Hlučín

11.10. 19.00 Divadelní podzim – stará arena KD Hlučín

12.10. 17.00 Taneční půlkolona – KD Hlučín KD Hlučín

13.10. 14.00 Drakiáda - sraz u klubovny TOm Zálesák Na Závodní 1468

13.10. 8.00 Farmářské trhy mírové náměstí

14.10. 17.00 Koncert filmových melodií pro celou rodinu KD Hlučín

15.10. 19.00 Keith Thompson & Band červený kostel

19.10. 17.00 Taneční kurz pro mládež KD Hlučín

20.10. 15.00 Drakiáda štěrkovna Hlučín

21.10. 15.00 pohádkování se žáky LDO Zuš Hlučín KD Hlučín

22.10.  17.00 Barma a Vietnam – přednáška Zámecký klub

25.10. 19.00 Divadelní podzim - mOč KD Hlučín

26.10. 17.00 Taneční kurz pro mládež KD Hlučín

připravujeme na listopad 2018

4.11. pohádka o Koblížkovi KD Hlučín

6.11. Vernisáž Hledání ztraceného času KD Hlučín

8.11. Divadelní podzim – šamu KD Hlučín

9.11. Taneční kurz pro mládež KD Hlučín

10.11. svatomartinské rockování KD Hlučín

15.11. Zastupitelstvo KD Hlučín

16.11. Taneční kurz pro mládež KD Hlučín

22.11. Divadelní podzim – Divadlo Devítka KD Hlučín

23.11. Závěrečná kolona tanečního kurzu KD Hlučín

29.11. Zdeněk Troška – představení KD Hlučín

Parta z domu dětí
půjde zamknout les

Zamykání lesa, které pořádá Dům 
dětí a mládeže Hlučín, se uskuteční 
v pondělí 5. listopadu od 16 hodin. 
„Na tradiční akci srdečně zveme 
všechny děti a jejich rodiče. Ne-
váhejte a pojďte s námi uložit Pá-
na lesa a zvířátka k zimnímu spán-
ku a zlatým klíčkem zamknout les. 
Protože už bude brzy k večeru tma, 
tak abychom nezabloudili, vezměte 
si s sebou lampionky,“ vyzval Mi-
chal Srovnal, pedagog volného ča-
su DDM Hlučín.                      (red)

Bobrovničtí zahrádkáři 
zvou na Jablkobraní

Jablkobraní spojené s výstavou 
výpěstků zeleniny a ovoce pořáda-
jí zahrádkáři z Bobrovníků. Konat 
se bude v místním kulturním domě 
v neděli 7. října od 14 hodin.

„Na naši výstavu zveme širokou 
veřejnost,“ řekla členka výboru po-
řádající organizace Alžběta Suka-
čová. S létem se bobrovničtí za-
hrádkáři již loučili na své tradiční 
slavnosti v neděli 26. srpna. 

„Dopoledne našeho Rozlouče-
ní s létem s poděkováním za úrodu 
vyplnila mše svatá v altánu u hasič-
ské zbrojnice a pak následovaly ve-
lice chutné obědy a posezení u kávy 
a dožínkových koláčů,” prozradila 
Alžběta Sukačová.                        (red)
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Na Dukelské vyroste další box na 
popelnice. V příštím roce by měly 
na sídlišti OKD přibýt boxy na 
všech stanovištích.

Čtěte na straně 4

Tělocvičny v Darkovičkách a 
Bobrovníkách se v září slavnostně 
otevřely. A postupně se plní 
i v odpoledních hodinách. 

Čtěte na straně 3

Kvůli sanaci jezera se ještě jednou 
sejdou stávající zastupitelé. 
Zasednou v pondělí 1. října 
v 16 hodin v obřadní síni radnice. 

Čtěte na straně 3

Druhé místo na Mezinárodním 
mistrovství České republiky v jach- 
tingu lodní třídy Optimist, které se  
konalo 8. a 9. září na Lipenské přehra- 
dě, vybojovala jedenáctiletá Adélka 
Rabasová z Hlučína, reprezentující 
Jacht klub jezero Hlučín. 

„Pro malý, ale aktivní sportov-
ní klub působící na Hlučínském je-
zeře je to velký úspěch,” prozradil 
Adélčin tatínek Michal Rabas, kte-
rý svou dceru v netradičním sportu 
podporuje i významnou organizač-
ní pomocí oddílu. Adélka obstála 
v konkurenci 79 lodí. Získala záro-
veň zlato a titul mistra ČR v kate-
gorii mladších žaček v okruhovém 
jachtingu ve třídě Optimist. Úspěš-
ná závodnice je též přebornicí Mo-
ravskoslezského kraje za roky 2017 
a 2018. Tréninky v Hlučíně v září 
zúročila i na Mezinárodním mist-
rovství Slovenska v jachtingu. To 
se konalo od 14. do 16. září na vod-
ním díle Gabčíkovo na Dunaji. 

Hlučín má mistryni České republiky
v okruhovém jachtingu mladších žaček

„Specifické podmínky síly větru 
okolo 7 metrů za sekundu umocňo-
valy silné proudy Dunaje, které ztě-
žovaly stoupání proti větru,“ pro-
zradil Michal Rabas. 

I tak se Adélka ve velké konku-
renci místních jachtařů prosadila 

a v celkovém pořadí se umístila na 
šesté příčce. V kategorii mladších 
žaček dosáhla na bronzovou medai-
li Mezinárodního mistrovství Slo-
venska 2018. 

Koncem října absolvuje Adé-
la Rabasová s reprezentačním tý-

mem ČR Českého svazu jachtin-
gu závěrečný závod v této sezóně, 
Halloween regatu v Itálii na Gard-
ském jezeře, kde se předpokládá 
velká účast mezinárodních závod-
níků z různých koutů Evropy.                           

Ivana Gračková

Adélka Rabasová, ještě před prázdninami žačka darkovičské základní školy a nyní čerstvá studentka hlučínského gymná-
zia, na Lipenské přehradě.                                                                                                                              Foto: archiv Adély Rabasové 

ADéLKA RABAsOVá ByLA 
pRVNí Ve sVé KATegORii 
A DRuHá meZi Všemi 
účAsTNíKy misTROVsTVí.

Senior taxi, které jezdí v Hlučíně od dubna ro-
ku 2015, klienti využívají stále více. Zastupite-
lé na ně v úterý 4. září na svém zasedání schvá-
lili více peněz. 

„Počet přepravovaných klientů stále roste, 
stejně jako počet jízd měsíčně. Například letos 
v květnu se uskutečnilo 480 jízd, loni v květnu 
jich bylo 330. Stoupá proto i částka, kterou pro-
vozovatel fakturuje,” informovala vedoucí od-
boru sociálních věcí Lenka Petermannová. 

Zatímco loni zaplatilo město ze svého rozpoč-
tu za provozování služby asi 20 tisíc korun mě-
síčně, letos už průměrná měsíční částka přesa-

huje 30 tisíc korun. Proto odbor žádal o úpravu 
rozpočtu. „Částka 260 tisíc korun, původně vy-
členěná na senior taxi v rozpočtu města, se jako 
součást rozpočtového opatření navýšila o dal-
ších 140 tisíc korun,” uvedla vedoucí odboru fi-
nancí Krista Šoferová.

V roce 2015 stálo provozování senior taxi 
městský rozpočet asi 60 tisíc korun. O rok poz-
ději to už bylo 187 tisíc korun a loni 232 tisíc 
korun. Předpoklad pro letošní rok je 400 tisíc 
korun. Díky dotaci platí klienti za cestu taxíkem 
pouhých 15 korun. Služba je určena pro obča-
ny Hlučína starší sedmdesáti let, které senior ta-

xi odveze na určená místa v Hlučíně v pracovní 
dny od 6 do 15 hodin. Seniory dopraví z mís-
ta jejich bydliště na Mírové náměstí, k budově 
polikliniky, k poště, k lékařským ambulancím 
na Cihelní, Hrnčířskou a Zahradní, k zámku, 
kde funguje Klub seniorů Hlučín, k Domovu 
pod Vinnou horou a ke hřbitovu Březiny nebo 
k městskému hřbitovu. Za dopravu neplatí do-
provod seniora, pokud je potřebný. Pro jistotu 
je dobré, když si občan službu objedná na te-
lefonním čísle 606 600 154 alespoň jeden den 
předem, aby se mu nestalo, že taxikář nebude 
mít volnou kapacitu.                 Ivana Gračková

O senior taxi je zájem, zastupitelé na ně dali více peněz

mísTO KyTičKyn
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NApsALi jsTe
Přivítali jsme:
Adéla Bodková *2018
Isabel Puchká *2018
Tomáš Kaluža *2018
Adam Wanderburg *2018
Sofie Klára Šustr *2018
Daniel Valenta *2018 

Jubilanti:
Šárka Kreibichová *1930
Gertruda Fojtíková *1931
Dana Martiníková *1932
Rudolf Holubek *1936

sOuKROmá iNZeRcen

Akci nazvanou Rozloučení 
s prázdninami jsme na kopci zva-
ném Balgarovec uspořádali v so-
botu 25. srpna odpoledne. Měli 
jsme obavy z předpovědi počasí, 
ale to nám přálo. Nebylo ani tro-
pické vedro, jako předešlé dny, ale 
ani chladno. Prostě tak akorát.

Pro děti byla připravena zábava, 
hry, drobné sladkosti a omalován-
ky, některé i s tématem města Hlu-
čína. Dostali jsme je darem z Měst-
ského úřadu v Hlučíně. Dále jsme 
dostali drobné dárky od sponzo-
rů z řad občanů, firem, policistů, 
a podobně. Akce se opět zúčastnili 
také kytaristé a zpěváci Tomáš Ne-
uwirth a Marek Sedláček a kytaru 
si také půjčila Soňa Hranická, kte-
rá také zahrála a zazpívala pár pís-
niček. Návštěvníci se s chutí zapo-
jili do hudební produkce.

Na programu byla i tombola ur-
čena převážně dětem, které mohly 
vyhrát ceny vhodné pro nadcháze-
jící školní rok. Ceny jsme pořídili 

ze sponzorských příspěvků občanů 
i firem a věříme, že byly zajímavé 
a potřebné. 

Samozřejmostí bylo ohniště, gril 
a občerstvení. Tentokrát bylo vel-
kým plusem zajištění mobilních 
toalet, jak pro dospělé, tak i pro je-
jich ratolesti. Pro případ, že by nás 
zaskočilo nepříznivé počasí, jsme 
měli připraveny dva menší party 
stany a jeden velký stan. Za to pat-
ří největší poděkování firmě Voto-
plast Martina Patera. 

Sousedé, přátelé a děti se pobavi-
li, občerstvili a sedělo se dlouho do 
večerních hodin. Myslíme si, že se 
akce opět podařila a chtěli bychom 
ještě jednou poděkovat za podpo-
ru všem, kteří se zapojili do orga-
nizace, tedy sponzorům, firmám, 
spoluobčanům a hlavně těm, kteří 
se přímo podíleli na přípravě. Tě-
ším se, že se zase někdy v budouc-
nu sejdeme na podobné akci. 

David Kreuz
pořadatel 

n

Sousedé z Balgarovce se 
společně loučili s létem 

Domovské dožínky jsme si uži-
li v Domově pod Vinnou horou ve 
středu 12. září. 

Domov pod Vinnou horou se pro-
měnil v JZD Vinná hora, zaměst-
nanci zase v „jezeďačky“ a náš pan 
údržbář v předsedu místního JZD. 
Zahradní traktor ozdobený kukuřicí 
a obilnými klasy zahájil dožínkový 
průvod. Na naší zahradě se objevil 
krásný slaměný býček Ludvík a ne-
chyběly ani krávy Cecilka a Zde-
nička.  Jezeďačky pak ve stylovém 
oblečení zatančily krásný tanec. Pa-
ní ředitelka nás provázela celým 
odpolednem. 

Dožínkový průvod jsme my, uži-
vatelé, sledovali spolu s hosty z do-
mova Slunovrat a Bílé Opavy. 

Sluníčko nám přálo, pivo teklo 
proudem a vše jsme zajedli pravý-

V domově pro seniory jsme měli dožínky 

Prodám rybářské věci. Tel. 733 218 
922

pODěKOVáNín
Děkuji všem přátelům a známým 
za účast a květinové dary na pohřbu 
naší maminky Marie Šikorové.

Dcera s rodinou 

mi prajskými koláči. K poslechu 
a tanci nám hrála skupina Klasik. 
Vyzkoušeli jsme si také, jak se ši-
je pytel, a vyluštili jsme si soutěžní 
kvíz. Naše paní kuchařky navařily 
k večeři bramborový guláš a odpo-
ledne bylo u konce. 

Slavnostní ráz dožínek potvrdil 

svou návštěvou pan starosta Pa-
vel Paschek a paní místostarostka 
Blanka Kotrlová, která nám předala 
ceny. Děkujeme všem zaměstnan-
cům domova, že nám připravili tak 
netradiční odpoledne.         

Marie Kawijová 
uživatelka domova

Takto stylově vypadal dožínkový průvod v Domově pod Vinnou horou. 
Foto: archiv Domova pod Vinnou horou








