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hlučínskénoviny

Sedačky z kina Mír budou 
hrát v ostravském divadle. 
Dvě řady sedadel v sále nijak 
zvlášť nechybí.          

Čtěte na straně 9

V listopadu se začnou prodá-
vat parkovací karty. Poprvé 
bude možné k nákupu využít 
rezervaci on-line.

Čtěte na straně 3

Nové vedení města je 
zvoleno. Příště se zastupitelé 
sejdou ve 15. listopadu 
v 16 hodin v kulturním domě. 

Čtěte na straně 2

Přístavbu kaple v Darkovičkách určenou pro 
zrestaurovaný pohřební kočár, světili v neděli  
7. října bývalý a současný farář hlučínské far-
nosti Martin Šmíd a Petr Rak. Přístavbu začala 
farnost stavět letos v květnu podle návrhu Ale-
ny a Dušana Kučerových. Přišla na 1,4 milionu 
korun, 800 tisíc dalo město Hlučín, zbytek při-
spěli farníci. Zároveň se z této částky podaři-
lo před kostelem zhotovit novou dlažbu a scho-
dy. Pohřební kočár, na který se kdysi poskládali 
darkovičští občané, loni nechalo na své nákla-
dy zrestaurovat město Hlučín. „Do nové přístav-
by kočár ze statku, kde byl dočasně uskladněn, 

RaDNice VyBUDOVaNá 
V NOVOReNeSaNčNíM StylU 
PROšla za StOletí a Půl 
NěkOlika PřeStaVBaMi.

Na Den otevřených dveří radnice 
zve Městský úřad Hlučín. Uskuteč-
ní se v úterý 27. listopadu od 8 do 
18 hodin. V dopoledních hodinách 
si prohlídku mohou předem dohod-
nout školy, školky a další organiza-
ce. Akci radnice pořádá k připome-
nutí významného výročí, letos je to 
totiž 150 let od jejího postavení. 

Historii budovy v roce 2008 zda-
řile popsal ve své diplomové prá-
ci na Filosofické fakultě Ostravské 
univerzity Adam Hubáček, který se 
velmi podrobně věnoval hlučínské 
architektuře. Zmiňuje v ní mimo ji-
né, že stará budova městské samo-
správy přestala být vyhovující někdy 
v 60. letech 19. století. Městská ra-
da se proto 16. srpna 1865 rozhodla 
pro koupi domu číslo 39, který sou-
sedil s městským domem a hned ve-
dle s tehdejší radnicí. Na těchto třech 
parcelách mohla tehdejší reprezen-
tace Hlučína vybudovat dostatečně 
monumentální sídlo, které by přispě-
lo ke zvýšení prestiže města. Základ-

Sto padesáté narozeniny radnice oslavíme 
koncem listopadu dnem otevřených dveří

ní kámen nové radnice byl položen 
24. dubna 1867 a rok na to budova 
podle návrhu architekta Pawła Jac-
kische stála. Je vybudována v novo-
renesančním stylu s přízemní páso-
vou rustikou a výrazným zdobením 
pod korunní římsou. Z interiéru vy-
nikala především vstupní hala se 
dvěma středovými litinovými sloupy 
s dekorativními hlavicemi podpírají-
cími pruskou plackovou klenbu.

Budova radnice byla v 50. letech 
20. století stavebně upravována, 
před průčelí byl přistavěn balkón ne-
sen třemi válcovými pilíři oblože-
nými keramickým obkladem. V ro-
ce 1959 se vestavěním sňatkové síně 
zmenšil prostor vestibulu. V 80. le-
tech bylo nevhodně upraveno dvorní 
průčelí, k němuž se nově pojila pří-
stavba s břízolitovou fasádou a ty-
pizovanými okny, jež hmotově pře-

vyšovala původní budovu radnice. 
Při obnově v letech 2001 až 2002 se 
změnil povrch a tvar nosných pilířů 
balkónu, odstranil se jejich keramic-
ký obklad a pilíře získaly tvar hlad-
ce omítaných jednoduchých hranolů. 
Radnice byla první stavbou v prosto-
ru náměstí, která nerespektovala pů-
vodní středověkou parcelaci a dávala 
mu zcela jiný rozměr.                              

Ivana Gračková

Přístavba kaple pro pohřební kočár je čerstvě vysvěcena
stěhovali těsně před dožínkami místní chlapi,“ 
prozradil Petr Rak. V přístavbě se našel vhodný 
prostor i pro sádrovou kopii sochy Panny Ma-
rie Neposkvrněného početí z dílny darkovičské-
ho rodáka Johannese Jandy, jejíž originál stojí 
před školou v Darkovičkách. Kopii loni vytvo-
řil sochař a restaurátor Tomáš Skalík pro případ, 
že by se kvůli poškození muselo nějak zásad-
ně opravovat původní dílo. Přístavba je proskle-
ná a navíc osvětlená, kočár i sochu je tak možné 
kdykoliv si prohlédnout. Kaple bude i díky to-
mu nepochybně patřit k zajímavým turistickým 
cílům v Darkovičkách.            Ivana Gračková

Hlučínská radnice.                                                                                               kresba: libuše štachelová 

Přístavbu světili hned dva duchovní.
Foto: Petr Draštík
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Výsledek voleb, 
ve kterých jsme od 
voličů dostali bez-
mála 35 procent 
hlasů, znamenal pro 

naše hnutí Občané pro Hlučín ob-
rovský úspěch. A já, proč to nepři-
znat, jsem prožil euforii z 2 406 lidí, 
kteří mi dali svůj hlas, což je nejví-
ce v novodobé historii města. Je to 
volební výsledek, který vnímám ja-
ko ocenění naší čtyřleté práce. Ni-
koliv mojí, nebo našeho uskupení. S 
pokorou si uvědomuju, že je to zá-
sluha také našich koaličních part-
nerů KDU-ČSL a hnutí ANO i mís-
tostarostky Blanky Kotrlové. Ale 
také dalších zastupitelů, kteří nám 
mnohdy byli přísnou opozicí a ne-
nechali nás usnout na vavřínech. A 
samozřejmě občanů města, kteří nás 
dokázali občas povzbudit nějakou 
tou drobnou pochvalou, ale hlavně 
vyhecovat k další práci svými kri-
tickými připomínkami. Mám dobrý 
pocit, že jsme toho v minulých čty-
řech letech hodně stihli: dvě nové 
tělocvičny, velké parkoviště v loka-
litě, která to opravdu nezbytně po-
třebovala, úpravu prostranství kul-
turního domu, mezi mnoha jinými 
ulicemi i opravu ulice Rovniny, na 
kterou se tak dlouho čekalo, zbrusu 
nový psí útulek. Tento výčet spolu s 
mandátem od voličů mě povzbudil 
v rozhodnutí znova se před zastupi-
teli ucházet o křeslo starosty města 
Hlučína. Přesto, nebo právě proto 
sám sobě připomínám, že nám zů-
stalo také mnoho restů, neboť obča-
né Hlučína, kteří mi dali svou důvě-
ru, jistě oprávněně očekávají, že teď 
se spolu s nově zvolenou radou pus-
tíme s vervou do jejich řešení. Ur-
čitě chceme pokračovat v přípra-
vách nových investičních akcí, dál 
budeme usilovat o zahájení revitali-
zace Hlučínského jezera a jeho dal-
šího rozvoje a také o vybudování ob-
chvatu města. Nadšeným cyklistům 
zůstáváme dlužni více cyklostezek, 
řidičům sofistikovanější parkova-
cí systém, lidem s postižením pro-
pracovanější péči a pomoc a celé-
mu městu konečné řešení už šest let 
uzavřeného kina Mír. Jsou to neleh-
ké úkoly, z nichž mnohé trápily již 
politické generace před námi. Ne-
mohu slíbit, že je všechny splníme. 
Co ale slíbit mohu, je, že se vynas-
nažíme udělat pro jejich splnění ma-
ximum.     

město

Zachovat si pokoru Hlučín zvolil novou reprezentaci 

Rekapitulaci nejdůležitějších oka-
mžiků z doby svého působení v ko-
munální politice v Hlučíně na po-
slední zasedání Rady města Hlučína 
končícího čtyřletého volebního ob-
dobí připravil radní města Petr Ada-
mec. Rozhodl se totiž v komunální 
politice, kde působí v dresu KDU-
-ČSL osmadvacet let, definitivně 
skončit. Závěrečné zasedání rady se 
konalo v pondělí 15. října. 

Mezi významné události v Hlučí-
ně v období od roku 1990 do sou-
časnosti zařadil Petr Adamec vybu-
dování vodovodu v Darkovičkách, 
plynofikaci Darkoviček i Bobrov-
níků, opravy škol i kulturního do-
mu, ale také výstavbu Mountfiel-
du a Zahradnictví Novák, pro něž 
vytvořilo město vhodné podmínky. 
V dopravě byl důležitý pilotní pro-
jekt KODIS s jednou jízdenkou pro 
celou oblast i přestavba autobuso-
vého nádraží, kde nově přestali bě-
hat cestující za autobusy a místo to-
ho autobusy dojedou za cestujícími. 

Do majetku města přibyly objekty 
jako zámek a evangelický kostel, 
vystavěl se nový hřbitov i s pamětní 
deskou obětem války a Domov pod 
Vinnou horou pro seniory. 

Zásadní opravy vytvořily z Míro-
vého náměstí zcela bezbariérový 
prostor. Hlučín se také stal obcí III. 
stupně, proto se musel rozšířit úřad 
a k radnici přibyla přístavba, tzv. 
budova C. 

„Za naší éry začínal dnes už vý-
znamný festival Štěrkovna Open 
Music, Cyklojízda a Vřesinská šlá-
pota. Uspořádali jsme oslavy 750. 
výročí založení města a vysadili 
jsme dva pamětní stromy, z nichž 
jeden připomíná rok 2000 a druhý 
vstup České republiky do Evrop-
ské unie,” vypočítal Petr Adamec. 
Za naprosto klíčové označil založe-
ní obchodních společností TS Hlu-
čín, Vodovody a kanalizace Hlučín 
a Teplo Hlučín a jejich následné po-
nechání v majetku města.

„Jsou ovšem projekty, které bohu-

žel zatím zůstaly v šuplíku. Ale vě-
řím, že na ně jednou dojde řada. Je 
to například rekonstrukce prostoru 
mezi kostelem a zámkem, projekt 
budoucího využití Hlučínského je-
zera, dořešení parkování včetně vy-
budování parkovacího domu, kte-
rý jsme kdysi plánovali v prostoru 
současného parkoviště v Bochen-
kově ulici, i výsadba stromů našich 
partnerských měst,” upozornil nej-
déle sloužící radní.

V posledním volebním období, 
které patřilo k rekordním v počtu 
významných investic, Petr Adamec 
nejvýše hodnotí výstavbu tělocvi-
čen v Darkovičkách a Bobrovní-
kách.

„Po 22 letech v radě města a více 
jak pěti stech zasedáních, kterých 
jsem se účastnil, odcházím s dob-
rým pocitem, že jsme udělali kus 
dobré práce. Jsem rád, že jsem mo-
hl být při tom a všem moc děkuji za 
spolupráci,” uzavřel Petr Adamec.

Ivana Gračková

Petr Adamec se rozloučil s komunální politikou

Na svém prvním, ustavujícím za-
sedání je v úterý 30. října zvolili no-
ví Zastupitelé města Hlučína poté, 
co složili svůj slib. Pavel Paschek 
obhajoval v komunálních volbách, 
které se konaly 5. a 6. října, svůj 
mandát v čele hnutí Občané pro 
Hlučín. To získalo v novém zastu-
pitelstvu devět mandátů, s bezmá-
la 35 procenty hlasů volby vyhrálo 
zcela přesvědčivě. S odstupem za 
vítězem voleb skončily hnutí ANO 
s 11,87 procenta hlasů a SNK - Ev-
ropští demokraté s 11,07 procenta, 
obě strany získaly po třech mandá-
tech. Dva mandáty mají KDU-ČSL, 
která dostala 8,7 procenta hlasů, a 
ODS s 7,21 procenta hlasů. Nad 6 
procent hlasů zajistilo po jednom 
mandátu Dobré volbě 2016 a Hlu-
číňákům s podporou Pirátů. Do za-
stupitelstva se nedostaly Změna pro 
Hlučín, Nezávislí, SPD a ČSSD. Z 
jedenácti kandidujících volebních 
stran jich v zastupitelstvu zased-
ne sedm. Koalici spolu s Občany 
pro Hlučín bude tvořit KDU-ČSL 
a ODS. V jednadvacetičlenném za-
stupitelstvu bude disponovat třinác-
ti hlasy. 

V Radě města Hlučína nově zasednou (zleva) Milan Glonka, Jana kameníčková, 
Vladimír chlebiš, Pavel Paschek, Petra řezáčová, Pavel lindovský a Rudolf Go-
golín.                           Foto: ivana Gračková

V radě spolu se starostou a mís-
tostarostkou dále zasednou Milan 
Glonka, Rudolf Gogolín, Vladimír 
Chlebiš, Jana Kameníčková a Pa-
vel Lindovský, rada tedy bude mít 
sedm členů stejně jako v předcho-
zím období. Zastupitelé zvolili také 
výbory; finanční výbor povede Ru-
dolf Gogolín, předsedkyní kontrol-
ního výboru se stala Blanka Kotr-
lová. 

Ve svém úvodním projevu podě-
koval staronový starosta Pavel Pas-
chek především voličům, kteří letos 
prokázali sílící občanskou zodpo-
vědnost; zatímco před čtyřmi lety 
byla volební účast 39 procent, le-
tos to bylo 46 procent. Starosta ta-
ké přislíbil, že se rada bude zabývat 
návrhem lidovců na tzv. participa-

tivní rozpočet, který umožní, aby o 
části investic rozhodli přímo samot-
ní občané. 

„Před pár dny jsme si připomenuli 
100 let od založení Československa. 
My tady v Hlučíně musíme již teď 
začít ve spolupráci s naším Muze-
em Hlučínska a dalšími městskými 
organizacemi pracovat na přípravě 
důstojných oslav stoletého výročí 
připojení Hlučína k Českosloven-
sku, které připadne na rok 2020. 
Společně s větší prezentací Hlu-
čína jako města Přemysla Otakara 
II. bychom tak měli u našich obča-
nů, a zejména pak u mladých lidí, 
vytvářet pocit hrdosti a sounáleži-
tosti k našemu městu,“ řekl staros-
ta ve svém projevu na ustavujícím 
zastupitelstvu.    Ivana Gračková

StaROStOU MěSta HlUčíNa 
BUDe PaVel PaScHek, 
MíStOStaROStkOU BUDe 
PetRa řezáčOVá. 
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RaDa MěSta V říJNUn

město

n projednávala stav lipové aleje pod 
Vinnou horou, která je významným 
krajinným prvkem.  
n přijala darem termokameru a auto-

matizovaný externí defibrilátor od 
Moravskoslezského kraje. 
n schválila navýšení kapacity školní 

družiny Základní školy dr. Mirosla-
va Tyrše v Hlučíně.   
n odsouhlasila zápis do kroniky města 

za rok 2017. 
n rozhodla o povolení výjimky z po-

čtu žáků ve třídách základní školy 
v Základní škole a mateřské škole 
v Bobrovníkách, kde není dostateč-
ný počet dětí. 
n uzavřela smlouvu o pronájmu čás-

ti nebytových prostor v budově 
hlučínského zámku pro výtvarný 
obor Základní umělecké školy P. J. 
Vejvanovského ve stejném rozsahu 
jako dosud za roční cenu nájmu ve 
výši 25 000 korun. 

Parkovací karty pro rok 2019 se začnou prodávat v lis-
topadu. TS Hlučín přichází s novinkou, která by měla 
proces zjednodušit. Aktuálně finišují přípravy on-line 
rezervačního systému parkovacích karet pro rok 2019, 
který bude přístupný na webových stránkách www.
tshlucin.cz a spuštěn bude 12. listopadu v 16 hodin. 
Kartu pro příslušnou zónu si tak zájemci budou moct 
zarezervovat v klidu z pohodlí domova. Přiložen bude 
také návod pro správné vyplnění objednávkového for-
muláře. Rezervované karty bude nutné osobně vyzved-
nout a uhradit do pěti pracovních dnů v sídle TS Hlučín 
na adrese Úzká 3. Pro on-line rezervační systém bude 
zpřístupněna pouze část parkovacích karet, aby si moh-
li karty zakoupit i občané, kteří elektronické objednáv-
kové systémy neovládají. Přímý prodej karet bude za-
hájen 19. listopadu.  

Stejně jako v  letošním roce i  pro rok příští bude Hlu-
čín rozčleněn do několika zón s různými cenami.  Pro 
každou lokalitu budou karty k dispozici vždy až do vy-
prodání stanoveného počtu odpovídajícího množství 
parkovacích míst. Karty se budou vydávat v prvním pa-
tře správní budovy TS Hlučín denně od 6 hodin, v pon-
dělí a ve středu do 16 hodin, v úterý a ve čtvrtek do 14 
hodin a v pátek do 12.30. Parkovací kartu je možné 
uhradit na místě hotově nebo platební kartou, případ-
ně převodem na účet. Občanům, kteří mají s TS Hlučín 
uzavřenou smlouvu o zřízení, označení a užívání vy-
hrazeného parkovacího místa, společnost tuto smlou-
vu automaticky prodlouží na rok 2019, pokud ji sami 
nevypoví. 

Podmínky pro prodej parkovacích karet zůstávají pro 
rok 2019 stejné jako v letošním roce. Majitelé karet 
jsou oprávněni parkovat na vyhrazených parkovištích 
označených příslušnou dopravní značkou. V lokalitách 
mimo centrum jsou pro ně parkoviště vyhrazena v pra-
covních dnech v časech od 17 hodin do následujícího 
rána. Toto časové omezení umožňuje pohodlné par-
kování místních obyvatel, vlastnících karty, po jejich 
návratu z  práce, zároveň ale neomezuje zaparková-
ní kohokoliv jiného během dne, kdy bývají vyhrazená 

Začnou se prodávat parkovací karty

Den válečných veteránů si Hlu-
čín připomene v pondělí 12. lis-
topadu mší svatou a pietními ak-
ty u památníků. Mše se uskuteční 
v 10.30 v obřadní síni hřbitova 
Březiny, u které poté představitelé 
města spolu s příslušníky Armády 
ČR položí věnce k uctění památky 
všech válečných veteránů. Násled-
ně odnesou kytice i na hřbitov Rudé 
armády, kde vzpomenou padlé vo-
jáky v 11.30.

Celosvětový svátek válečných ve-
teránů se v České republice slaví od 
roku 2001. Připadá na 11. listopad, 
který byl vybrán symbolicky, neboť 

toho dne roku 1918 bylo mezi Spo-
jenci a Německem podepsáno pří-
měří, které na západní frontě ukon-
čilo boje 1. světové války.   

„Budeme rádi, když se ke vzpo-
mínkovým aktům připojí i další 
občané, kteří budou chtít věnovat 
tichou vzpomínku válečným hrdi-
nům. Den veteránů je pro nás ale 
zároveň okamžikem, kdy si připo-
mínáme hrůzy válek s nadějí, že 
už se nic podobného nebude opa-
kovat,“ řekl starosta Hlučína Pavel 
Paschek. Zdůraznil také, že svátek 
je oslavou nejen padlých, ale všech 
veteránů válečných konfliktů.  (iga) 

Pomozte s Národní
potravinovou sbírkou!

Také letos mohou lidé z Hlučí-
na přispět do Národní potravino-
vé sbírky. Konat se bude v sobotu  
10. listopadu v Bille Hlučín, kde 
mohou nakoupit a hned předat 
trvanlivé potraviny určené pro lidi 
v nouzi. Do organizace se již podru-
hé zapojí i Charita Hlučín.

„Hledáme dobrovolníky, kteří po-
mohou s rozdáváním letáků, přebí-
ráním potravin a balením do kra-
bic,“ řekl ředitel Charity Hlučín 
Pavel Sobol. Kdo chce pomoci, mů-
že se hlásit co nejdříve u pracovni-
ce hlučínské charity Andrey Kostel-
níkové na čísle 595 043 275 nebo 
mailem na sekretariat@charitahlu-
cin.cz.                                           (iga)

parkoviště mimo centrum Hlučína volnější. V centru 
jsou parkoviště vyhrazená pro majitele karet bez časo-
vého omezení. Cena parkovací karty zůstává pro cent-
rum města 1200 korun, pro Rovniny a OKD 360 korun 
na rok. Celoroční parkovací místo na vyhrazeném par-
kovišti v Seifertově ulici přijde na 2400 korun. Parko-
viště je zajištěno závorou, která se otevírá čipem. Ten 
obdrží každý majitel příslušné parkovací karty. Stávají-
cím majitelům parkovacích karet na rezidenční parko-
viště se bude smlouva prodlužovat automaticky, pokud 
písemně neoznámí její ukončení.

V Hlučíně je možné si zakoupit také konkrétní par-
kovací místo. Parkovací kartu v centru mohou získat 
i podnikatelé, kteří zde podnikají. Veškeré další infor-
mace o prodeji parkovacích karet najdou zájemci na  
webu TS Hlučín v záložce Správa parkovišť / Všeobec-
né informace – parkovací systém. Shrnuje je také měst-
ské nařízení č. 2/2017 a ceník za stání silničních moto-
rových vozidel na místních komunikacích na období od 
1. ledna 2018, které jsou umístěny na webových strán-
kách města v sekci právních předpisů.                    (iga)

Hlučín si 12. listopadu připomene
Den válečných veteránů

k RezeRVaci PaRkOVacícH kaRet 
V HlUčíNě MOHOU záJeMci POPRVé 
POUžít NOVý ON-liNe SyStéM. 

Vyhrazená parkovací místa v centru města mohou využí-
vat pouze držitelé karet pro zónu c.     Foto: ivana Gračková

Šest skutečně horkých dní prožili 
koncem října pracovníci TS Hlučín. 
Potrápily je nenadálé výpadky ve-
řejného osvětlení na sídlišti OKD a 
v části centra města.

Světla zhasínala a opět se roz-
svěcovala zcela nepředvídatelně a 
elektrikářům z městské obchodní 
společnosti se několik dní nedařilo 
najít závadu. První výpadek se ob-
jevil ve středu 24. října, až po ně-
kolika dnech se podařilo zjistit, že 
problém je někde poblíž náměs-
tí. Když občanům města v postiže-
ných lokalitách opakovaně nesvíti-
lo ve večerních hodinách světlo a 
ulice se každou chvíli ponořily do 

tmy, rozhodl ředitel TS Hlučín Ro-
man Šťastný přijmout provizorní 
řešení. „Připojili jsme sídliště OKD 
na jiný okruh, aby nebyla večer v 
ulicích tma, dokud závadu neloka-
lizujeme,“ řekl ředitel Šťastný. Te-
prve v úterý 30. října poté, co elek-
trikáři rozsvěcovali a zase zhasínali 
různé okruhy, konečně našli pro-
blém. V Hrnčířské ulici se v jednom 
místě propálily kabely, které poté 
zkratovaly.  Samotná oprava pak už 
nebyla nijak náročná. „Omlouváme 
se všem občanům, kterým výpadky 
veřejného osvětlení způsobily jaký-
koliv problém,“ uvedl starosta měs-
ta Pavel Paschek.                         (iga)   

Propálené kabely zhasly OKD
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Projektovou dokumentaci na cel-
kovou modernizaci sběrného dvo-
ra v současnosti připravuje městská 
obchodní společnost TS Hlučín. 

Připravenu ji chce mít na konci 
letošního roku i s platným staveb-
ním povolením tak, aby mohla žá-
dat o dotaci na zásadní úpravy dvo-
ra. Jejich cílem je zlepšit v Hlučíně 
hospodaření s odpadem. 

Stejně jako další města v celé Ev-
ropské unii i Hlučín se musí při-
pravit na novou legislativu, která 
od roku 2023 výrazně omezí dal-
ší ukládání směsného odpadu na 
skládky.  

Nové budoucí uspořádání sběr-
ného dvora umožní občanům lepší 
třídění odpadu, který budou dová-
žet. Projektová dokumentace přijde 
zhruba na 200 tisíc korun. 

„Musíme hledat cesty, jak sní-
žit množství směsného odpadu.  
K nám do sběrného dvora obča-
né města přivážejí veškerý odpad, 
který se jim nevejde nebo nepat-
ří do popelnic. Už v současnosti se 
ho snažíme třídit, ale podmínky ve 
sběrném dvoře pro to nejsou opti-
mální, uspořádání není kompaktní, 
kontejnery na různé typy odpadu 
jsou daleko od sebe. V budoucnu 

bude umístění kontejnerů logičtější, 
nová váha také zjednoduší důklad-
nou evidenci, prostředí dvora, který 
bude v podstatě nově vybudovaný, 
bude přívětivější a estetičtější,“ řekl 
ředitel TS Hlučín Roman Šťastný.

Podmínkou pro získání dotace je 
následné výrazné snížení množství 
směsného odpadu.  V roce 2017 ob-
čané ve sběrném dvoře uložili cel-
kem 2500 tun odpadu. Z toho by-
lo nevytříděného odpadu 970 tun. 
Po dokončení modernizace by toto 
množství mělo klesnout o dalších 
530 tun, tedy o více než polovinu.     

Ivana Gračková

Chystá se modernizace sběrného dvora 

Dva mladé stromy zlomil a dal-
ší strom poškodil zatím neznámý 
pachatel v ulici K Mýtu v Hlučíně. 
Švestky byly součástí aleje ovoc-
ných stromů, kterou město vysadi-
lo podél cyklostezky spojující ulici 
Ostravskou s Darkovičkami v ro-
ce 2011. „Letos stromy poprvé ro-
dily a občané města i návštěvníci 
si v aleji trhali švestky i blumy do-
konce i domů na koláče. Mladých, 
zdravých stromů je velká škoda,“ 
řekla vedoucí odboru životního 
prostředí Městského úřadu Hlučín 
Soňa Prášková. Na zlomené švest-
ky upozornil v půlce října hlučín-

ské strážníky občan města. Protože 
celková škoda dosahuje výše ne-
celých čtyř tisíc korun, dopustil se 
vandal přestupku, který nyní pro-
šetřuje odbor životního prostředí 
hlučínské radnice. 

„Obracíme se s žádostí o jakéko-
liv informace na případné svědky 
události, která se odehrála někdy 
kolem 15. října. Své svědectví mo-
hou podat buď na služebně Městské 
policie Hlučín, nebo u nás na odbo-
ru životního prostředí. Není to po-
prvé, co v Hlučíně někdo poškodil 
mladé stromy, v roce 2015 někdo 
zničil několik čerstvě vysazených 

stromů na Rovninách. Proto doufá-
me, že se tentokrát podaří pachatele 
identifikovat, aby neunikl bez tres-
tu,“ dodala Soňa Prášková. 

Za úmyslné zničení stromů ros-
toucích v aleji hrozí vysoká poku-
ta, která může dosáhnout až částky 
100 tisíc korun. 

Stromy v ulici K Mýtu, které letos 
potěšily obyvatele Hlučína bohatou 
úrodou, se budou na podzim ošet-
řovat. Místo zničených dřevin měs-
to vysadí ještě letos nové. Podařilo 
se zajistit už odrostlejší stromy, je-
den ale přijde zhruba na 3 tisíce ko-
run.                                           (iga)

Město pátrá po vandalech, kteří polámali stromy u cyklostezky 

těžko lze předpokládat, že takto 
u země někdo zlomil dva pružné mla-
dé stromky náhodou. S největší prav-
děpodobností šlo o úmysl.      

Foto: ivana Gračková

VáNOčNí StROM Na 
MíROVéM NáMěStí BUDe 
OPět V BíléM. 

Hlučín už má vánoční strom. Je to 
smrk severského původu darovaný 
z Hošťálkovic. „Ozvalo se nám ví-
ce lidí včetně občanů Hlučína, kteří 
byli ochotní darovat strom. Ale ně-
které stromy ještě nebyly dostateč-
ně vzrostlé, jiné se nacházely blíz-
ko elektrického vedení a nebylo 
by možné skácet je vcelku. Strom 
z Hošťálkovic byl nejvhodnější,“ 
uvedla vedoucí odboru životního 
prostředí Soňa Prášková. 

Po chvojí a větvích jehličnanů na 
adventní věnec je ale stále sháňka. 
Iniciátor stavby obřího hlučínského 
adventního věnce Josef Hlubek jich 
má stále nedostatek. Případní dár-
ci chvojí mohou volat přímo Jose-
fu Hlubkovi na číslo 603 757 552. 

„Loni město dokupovalo patnáct 

Stále chybí větve na tradiční věnec, advent
v Hlučíně odstartuje první prosincovou neděli

světelných řetězů a 25 světelných 
koulí pro vánoční strom a deset 
světelných motivů na stožáry ve-
řejného osvětlení v ulici Písečné. 
Vzhledem k tomu, že máme kaž-
dým rokem vyšší a košatější vánoč-
ní stromy, se v roce 2017 poprvé na 

strom přidalo i 25 světelných kou-
lí. Předchozí roky byl strom zdoben 
světlenými řetězy, krápníky a vlo-
čkami z překližky. Světelné řetězy 
se v loňském roce dokupovaly do 
rezervy. Vánoční strom je každým 
rokem originál, ozdoby jsou vzá-

Obří adventní věnec už je hlučínskou tradicí. Bez pomoci mnoha občanů ale 
nevznikne.                                                                                            Foto: ivana Gračková

jemně kompatibilní a kombinují se 
podle síly jednotlivých větví indivi-
duálně,“ prozradila Kateřina Buch-
telová z památkové péče Městské-
ho úřadu Hlučín.  

Ozdoby, které město pořídilo před 
pěti lety, jsou v barevné kombina-
ci bílé a ledově bílé. Ozdobeny jsou 
hlavní ulice v Darkovičkách i Bob-
rovníkách, ulice Rovniny a Písečná, 
rozsvítí se i radnice. V Ostravské 
a na autobusovém nádraží se rozsví-
tí girlandy a komety. Vánoční strom 
se bude v Hlučíně rozsvěcovat prv-
ní adventní neděli 2. prosince. „Pro-
gram na náměstí začne v 15 hodin 
pohádkou Krakonošovy Vánoce, za-
zpívá sbor Sluníčko. Děti se mohou 
těšit na kolotoč, dospělí na punč,“ 
prozradila za organizátory vedou-
cí Kulturního domu Hlučín Veroni-
ka Antončíková. Všem zájemcům 
požehná jejich adventní věnce farář 
Petr Rak.           Ivana Gračková

Naostro se v Celní ulici v listopa-
du rozjede nové úsekové měření, 
které se zatím testuje ve zkušebním 
provozu. Bude už druhé v Hlučí-
ně, první město nechalo už předlo-
ni instalovat v Ostravské, kde řidiči 
také často nerespektovali povole-
nou rychlost. Zařízení pomohlo, na 
hlavním tahu se doprava výrazně 
zpomalila, počet přestupků s pře-
kročenou rychlostí klesl o sedm-
desát procent. V Celní ulici budou 
radary dopravu kontrolovat v obou 
směrech, ukázalo se, že zde řidiči 
jezdí velmi bezohledně.           (iga)

V Celní se rozjede 
úsekové měření
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Na ziMNí úDRžBU 
MíStNícH kOMUNikací 
V HlUčíNě, BOBROVNíkácH 
a DaRkOVičkácH Už 
Je Vše NacHyStáNO

„I v zimním období 2018/2019 
bude zimní údržba probíhat pod-
le operačního plánu, který schváli-
la Rada města Hlučína na svém za-
sedání v pondělí 1. října,“ uvedla 
vedoucí odboru životního prostředí 
a komunálních služeb Soňa Práško-
vá. Operační plán zimní údržby mi-
mo jiné určuje časový postup údrž-
by jednotlivých komunikací podle 
jejich důležitosti, protože nelze od-
klízet sníh najednou ze všech sil-
nic. Zajišťovat zimní údržbu míst-
ních komunikací budou pracovníci 
obchodní společnosti TS Hlučín, 
jejíž dispečerská služba funguje 
nepřetržitě 24 hodin denně včetně 
dnů pracovního klidu. Společnost 

TS Hlučín ale nedělá údržbu stát-
ních silnic. Silnice v ulicích Ostrav-
ské (I/56) a Opavské udržuje Ředi-
telství silnic a dálnic, o ulice ČSA, 
Vřesinská, Jandova, Celní, Píseč-
ná a Osvoboditelů se stará Správa 
a údržba silnic Moravskoslezské-
ho kraje.

Na údržbu silnic a odklízení sně-
hu má městská obchodní společnost 
TS Hlučín k dispozici čtyři trakto-
ry s radlicemi a sypači, dva obdob-
ně vybavené malotraktory, jeden 
speciální sypač s radlicí a dva vozy 
pro ruční posyp. Vozový park do-
plňuje jeden traktorbagr, dva smy-
kem řízené nakladače a dva ručně 
vedené, motorové shrnovače sněhu. 
Pro případ kalamity jsou uzavře-
né smlouvy s majiteli další potřeb-
né techniky. Ve skladech má firma 
220 tun drceného kamene a 390 tun 
strusky, které se používají jako po-
sypový materiál. V roce 2017, kdy 

byly mírné zimy, stála zimní údrž-
ba 1,165 milionu korun, letos už 
je vyčerpáno 1,178 milionu korun 
a další materiál se bude nakupovat. 
Předpokládané náklady na rok 2018 
tak jsou 1,5 až 1,6 milionu korun. 

Hlučín se snaží chovat ekologicky, 
proto k posypu místních komunika-
cí běžně nevyužívá sůl. Zapotřebí 
je ale na některých exponovaných 
místech, například na zastávkách 
městské hromadné dopravy. Na 
skladě ale musí být i pro případ ka-
lamit, letos je to 25 tun soli.

Aby však mohli pracovníci TS 
Hlučín v případě potřeby odklízet 
sníh, musí jim k tomu řidiči vytvo-
řit podmínky. „Všechny řidiče mo-
torových vozidel důrazně žádáme, 
aby v zimním období neodstavova-
li svá auta na chodnících a na ko-
munikacích v místech, která k tomu 
nejsou určená, protože tím značně 
ztěžují a často i znemožňují řád-

né provádění zimní údržby,“ požá-
dal ředitel Šťastný. Společnost TS 
Hlučín bude v této zimní sezoně úz-
ce spolupracovat s Městskou policií 
Hlučín na zajištění průjezdnosti ko-
munikací pro odklízecí techniku.  

Společnost TS Hlučín udržuje ve 
městě celkem 51,5 km místních ko-
munikací, 52 km chodníků a 23 389 
čtverečních metrů ostatních ploch 
včetně schodišť.    Ivana Gračková

Město se již nyní připravuje na první sníh

Kontakty pro případy nena-
dálých či kalamitních situací: 

Pracovní dny 7.00 – 14.00: 
595 043 591 - dvůr tS Hlučín 

v ulici Markvartovické, 595 041 
445 - správa tS Hlučín. Mimo 

pracovní dobu a ve dnech 
pracovního klidu: 603 715 279 
- dispečink, vrátnice provozov-
ny tS Hlučín v ulici Markvarto-
vické. Sídlo vedení tS Hlučín 

ulice úzká 3, Hlučín.

Společný zástupce (jméno a příjmení toho, na koho bude vystavena poštovní poukázka):

Příjmení a jméno  .............................................................................................................................................................................................
datum narození  ..............................................  místo trvalého pobytu  .....................................................................................
ulice  .............................................. číslo orientační         ....................... číslo popisné       .......................

Poplatníci s trvalým pobytem v Hlučíně, Bobrovníkách, nebo Darkovičkách, za které bude společně uhrazen výše 
uvedený poplatek:

    Jméno a příjmení                           Datum narození
1. ...................................................................................................................................................      .......................................................................
2. ...................................................................................................................................................      .......................................................................
3. ...................................................................................................................................................      .......................................................................
4. ...................................................................................................................................................      .......................................................................
5. ...................................................................................................................................................      .......................................................................
6. ...................................................................................................................................................      .......................................................................
7. ...................................................................................................................................................      .......................................................................
8. ...................................................................................................................................................      .......................................................................
9. ...................................................................................................................................................      .......................................................................
10. .................................................................................................................................................      .......................................................................
Jakékoliv následné změny týkající se osob uvedených v tomto formuláři jsou poplatníci povinni nahlásit do patnác-
ti dnů od vzniku změny (odstěhování, přistěhování, úmrtí).

Poplatky za odpad lze hradit společně
Poplatky za komunální odpad mo-

hou členové jedné domácnosti hra-
dit společně jednou platbou. Pod-
mínkou je, že vyplní a městu doručí 
níže uvedený formulář platný pro 
rok 2019. 

Protože odbor životního prostře-
dí Městského úřadu Hlučín mu-
sí připravit poštovní poukázky 
k uhrazení poplatku za provoz sys-

tému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů pro 
rok 2019, je třeba vyplněný formu-
lář odevzdat do letošního 14. pro-
since 2018. 

Poplatky pak mohou uhradit jed-
nou platbou všechny osoby, které 
budou ve formuláři uvedeny. Ostat-
ní občané dostanou poukázky jed-

notlivě každý na své jméno. For-
mulář je možné odevzdat osobně 
nebo zaslat poštou na MěÚ Hlučín, 
případně poslat mailem na adresu 
vjackova@hlucin.cz. Ostatním ob-
čanům zašle městský úřad poukáz-
ky jednotlivě. 

Z důvodu velké migrace občanů 
nelze formuláře z loňského roku 
použít.                                      (iga)

FORMULÁŘ K ÚHRADĚ MÍSTNÍHO POPLATKU
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů na jednu poštovní poukázku na rok 2019

Větší množství bioodpadu vzniká 
na podzim na zahrádkách u rodin-
ných domů. Až do 22. listopadu ho 
mohou obyvatelé rodinné zástavby 
v Hlučíně, Darkovičkách a Bob-
rovníkách ukládat do hnědých 
popelnic. Poté pravidelný svoz 
bioodpadu končí, aby odstartoval 
opět v dubnu. Ovšem přelom lis-
topadu a prosince se v posledních 
letech vyznačuje spíše podzimním 
než zimním počasím, které mnozí 
občané města využívají a pokraču-
jí v úpravách svých zahrad. Proto 
město zájemcům nabízí o prvním 
prosincovém víkendu prodloužení 
provozní doby sběrného dvora, kde 
budou moci odevzdat další biood-
pad. „V sobotu 1. prosince bude 
sběrný dvůr otevřený do 17 hodin, 
v neděli 2. prosince od 8 do 12 ho-
din,“ uvedl ředitel TS Hlučín Ro-
man Šťastný.                              (iga)  

Sběrný dvůr 
rozšiřuje možnosti 
likvidace bioodpadu

Poštu v Darkovičkách
na den uzavřou
stavební práce

Pošta Partner v Darkovičkách bu-
de v sobotu 10. listopadu pro veřej-
nost uzavřena.

 „Důvodem budou stavební úpra-
vy,“ informovala vedoucí řídí-
cí České pošty v Hlučíně Eliška 
Buhlová.                                    (red)
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Celosvětový Den stromů připo-
mněli v pátek 19. října hlučínští za-
hrádkáři vysazením dvou lip velko-
listých v prostoru mezi obytnými 
domy za Kulturním domem Hlučín. 

„Zároveň jsme tak uctili 100. vý-
ročí vzniku Československé repub-
liky," řekl Josef Chlebiš, předseda 
spolku zahrádkářů Iris Hlučín, kte-
rý byl iniciátorem projektu. 

Připojili se také členové sdruže-
ní Sousedé 55+, akce se účastnili 
i představitelé města.                    (iga)

Den stromů
připomněli
vysazením lip

 Horké léto a krátký podzim skon-
čily a opět jsme začali topit. Zimní 
období bohužel doprovází inverzní 
počasí a výrazné zhoršení rozptylo-
vých podmínek, tedy i zvýšené zne-
čištění ovzduší. 

Postupně sice dochází k regu-
laci největších zdrojů průmys-
lového znečištění a výměnám 
starých kotlů v rodinných dom- 
cích, ale stav ovzduší v regionu se 
zatím přesto výrazně nezlepšuje. 
Právě v zimě bývá situace nejhor-
ší. V Moravskoslezském kraji se na 
zhoršení kvality vzduchu podílí ne-
jen velké zdroje znečištění ovzduší  
a dálkové přenosy emisí z Polska, 
ale z velké části i lokální topeniště. 
V době inverze se výrazně zvyšují 
zejména tuhé emise, tedy polétavý 
prach, emise oxidu siřičitého (SO2), 
oxidu dusíku (NOx) a oxidu uhelna-
tého (CO). Aby se obsah znečišťu-
jících látek pokud možno minimali-
zoval, mají majitelé kotlů na pevná 
paliva ze zákona povinnost spalovat 
ve svých kotlích jen palivo určené 
pro daný typ kotle. Přesto bohužel 
někteří obyvatelé ještě stále zce-
la bezohledně spalují dokonce i ně-
které odpady, například dřevotřís-
ku nebo dokonce plasty a igelity. To 
je trestuhodné. Ale správná není ani 
úvaha, že v kotli lze spalovat veške-
ré dřevo, protože se jedná o ekolo-
gické palivo. Vhodné pro spalová-
ní je pouze palivové dřevo, dřevné 
brikety nebo peletky. Lakovaná, bar-
vená a jinak upravovaná dřeva nebo 
překližky do kotle vůbec nepatří. 

V Hlučíně má každý občan mož-
nost a podle obecně závazné vyhláš-
ky i povinnost odpady třídit, neměl 
by je tedy v žádném případě spa-
lovat. Při jejich nedokonalém spa-
lování v domácích kotlích na pev-
ná paliva se uvolňují škodlivé látky, 
které jsou mnohdy dráždivé, jedova-
té, často dokonce karcinogenní. I při 
relativně malém objemu spálené-
ho odpadu, se uvolní látky škodlivé 
už při velice nízkých koncentracích. 
Sice nikoho přímo neotráví, ale při-
spějí ke vzniku nejrůznějších aler-
gií a chronických dýchacích potíží 
hlavně dětí, nemocných a starších li-
dí. Odpady lze proto bezpečně spa-
lovat pouze ve spalovnách komunál-
ních či průmyslových odpadů, kde 
je zaručena vysoká spalovací teplota 
po celou dobu spalovacího procesu 
a účinné čištění spalin.  

Aby bylo spalování v kotlích bez-
pečné, je třeba dělat jejich pravi-
delnou kontrolu. Každý provozova-
tel spalovacího stacionárního zdroje 
na pevná paliva o tepelném příkonu 
od 10 do 300 kW, který slouží jako 
zdroj tepla pro teplovodní soustavu 
ústředního vytápění, je od loňského 
ledna ze zákona (§ 17 odst. 1) písm. 
h) Zákona 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, v platném znění) povinen 
provádět pravidelně, nejméně jed-
nou za tři roky, kontrolu technického 
stavu a provozu  kotle. Dělat ji mu-
sí osoba s příslušným oprávněním, 
proškolená přímo výrobcem zaří-
zení. Provozovatel kotle je povinen 
předložit doklad o kontrole v přípa-

dě, že si ho vyžádá oprávněný pra-
covník obecního úřadu s rozšířenou 
působností. I náš odbor životního 
prostředí takto v minulém roce a za-
čátkem letošního roku kontroloval 
v několika případech, zda je stacio-
nární zdroj instalován, provozován 
a udržován v souladu s pokyny vý-
robce a zákonem o ochraně ovzduší. 
V loňském roce a na začátku letoš-
ního roku podali občané města kvůli 
kouřícím komínům několik podně-
tů buď přímo k nám na odbor život-
ního prostředí, nebo Městské policii 
Hlučín. Ve všech případech jsme si 
vždy vyžádali po majiteli předmět-
ného domu a zároveň tedy provo-
zovateli zdroje předložení revizní 
zprávy. V roce 2017 jsme takto řeši-
li patnáct podnětů a na jaře letošní-
ho roku 3 stížnosti. V žádném přípa-
dě jsme nezjistili porušení zákona, 
ale  vždy jsme provozovatele kotle 
upozornili na možné sankce, pokud 
by nedodržoval zákon o ochraně 
ovzduší. Protože se podněty neo-
pakovaly, věříme, že domluva za-
tím vždy pomohla. Vyzýváme proto 
majitele nemovitostí, provozovatele 
kotelen a všechny naše občany, aby 
spalovali v kotlích jen paliva pro da-
ný kotel určená, aby třídili odpady 
a ukládali je tam, kam patří. Ape-
lujeme na všechny, aby se zejména 
v době smogových situací vyvaro-
vali jakéhokoliv pálení na otevře-
ných ohništích. Nezhoršujte ovzdu-
ší sami sobě, svým dětem ani svým 
sousedům!                 Soňa Prášková

vedoucí odboru životního prostředí 

Začala topná sezona, myslete i na ovzduší  

leSNí škOlka Na VRaBlOVci  
V lUDGeřOVicícH Se DOBře 
zaVeDla a NaBíRá Děti.

Momentálně ji navštěvuje 24 dě-
tí a ještě deset jich může přijmout. 
Letošní babí léto bylo teplé a dlou-
hé a děti si užívaly tyto dny v ba-
revném podzimním lese. Osvojily 
si také řadu pravidel jak se v příro-
dě chovat, naučily se spolupracovat 
třeba při stavění domečku.  

V říjnu se v lesní školce uskuteč-
nilo také několik akcí pro širokou 
veřejnost. Spousta místních i pře-
spolních se zúčastnila dvouden-
ní dobrovolnické akce 72 hodin 
v Hnízdě, kterou jako celorepubli-
kovou akci pořádá Česká rada dětí 
a mládeže. Na Vrablovci se tak dva 
dny uklízelo v lese. V zázemí škol-
ky vznikaly ptačí budky a tatínci dě-

V lesní školce si děti užívají podzim v přírodě

tí z lesní školky společnými silami 
vytvořili dětem kuchyňku z palet. 
Lesní školku taky jedno dopoledne 
navštívily maminky s malými dět-
mi, aby se zúčastnily podzimní díl-

ny. Společně dlabaly dýně a přetvá-
řely je na krmítka pro ptáčky, tvořily 
podzimní věnec hojnosti z přírod-
nin. Děti krájely a loupaly jablíčka 
a vařily z nich čaj, který všem moc 

Děti se ve školce učí vztahu k přírodě.                                        Foto: zdeněk Poruba

chutnal. Maminky i děti si tvoření 
moc užily a v prosinci se mohou tě-
šit na další, tentokrát adventní dílnu. 
Listopad v lesní školce začne du-
šičkovou slavností pro rodiče a dě-
ti, které školku navštěvují. Děti se 
na ni už delší čas připravují, poví-
dají si o rodině, tvoří strom života, 
vyrábějí lucerničky a vnímají čas, 
který plyne a učí se ztišení a zklid-
nění, které nám přechod léta do zi-
my určuje.  Děti také často chodí na 
procházku ke svatému Františkovi 
na farské cestě, přisedají si k němu 
na schody a vnímají ho jako svého 
ochránce a tichého kamaráda. Cestu 
zvládají krásně i ti, kteří mají teprve 
tři roky. V lesní školce na Vrablovci 
rostou v lese úžasné děti.   

Tereza Sládečková
koordinátorka lesní

školky Vrabčí hnízdo 

Předseda irisu Hlučín Josef chlebiš 
také přiložil ruku k dílu.                              

Foto: zdeněk Seidl
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Kurzisté z výtvarného atelieru Vi-
ridian v Hlučíně se učí nejen kres-
lit a malovat, ale také se občansky 
a společensky významně angažují 
zejména v ochraně přírody. Po vý-
stavě obrázků, které upozorňovaly 
na osud pejsků v útulcích a v mno-
žírnách, se Viridiaňáci v říjnu pus-
tili do výstavby stromů. Pozemek 
poblíž cihelny uvolnil pro nové 
stromy hlučínský rodák Pavel Ku-
chejda. 

„I když jsme dali výzvu na Face-
book, tak se na místě stejně sešla 
parta z Viridianu a pár našich přá-
tel, kteří nám s našimi projekty po-
máhají už tradičně. Vysázeli jsme 
ovocné stromy a vlašské i lískové 
ořechy,” řekla výtvarnice Elen Thi-
emlová, vedoucí ateliéru. Mile ji 
překvapilo, když po několika dnech 
dojeli na místo s jedním z podporo-
vatelů Viridianu Vladimírem Chle-
bišem, aby stromy zalili. 

„A ony už byly zalité. My tam 
vezli vodu na čtyřkolce, protože 
doprostřed lánu řepky se jinak s ná-
dobami vody lze jen těžko dostat. 
A někdo to nějak zvládl už před ná-
mi. Lidem na stromech opravdu zá-
leží,” řekla Elen Thiemlová.

Na výsadbě, která má omezit ero-

Viridian nejen maluje, ale také sází stromy

zi půdy, lépe zadržet vodu v krajině 
a vytvořit příjemné místo pro pro-
cházky, kde si lidé v létě a na pod-
zim nasbírají třeba třešně, jablka, 
hrušky, ryngle, arónie nebo švestky, 
se podílela celá řada lidí.

„Posíláme alespoň letmý dík li-
dem, kteří pro všechny obyvatele 
i návštěvníky Hlučína v potu tváře 
sad vysadili. Jsou to tito skvělí li-
dé: Adam Carda, Aleš Dvířka, Jan 
Herrmann se syny Honzou a Ond-
rou, Anička a Iveta Chrubasíkovy, 
Dana Legutová, Daniela a Roman 
Larischovi, Karin a Miroslav Ma-
churovi, Markéta Navarro, Miro-

slav Navrátil, Zdeněk Slabý, Mar-
tin Šimeček, Šárka, Veronika a Jiří 
Thiemlovi, Jarmila Zubalová a La-
dislav Kulaviak, který přispěl i fi-
nančně obdobně jako Jana Schlo-
ssarková a rodina Kotkových. 
Obrovský dík patří také Tomo-
vi Matýskovi, Davidovi Mikušovi 
a Tomáši Hájovskému, že z pruhu 
džungle udělali přívětivý kus země, 
kam jsme mohli sázet. Společně se 
nám podařilo vysázet sad pro veřej-
nost a květnatou louku a také vy-
tvořit útulek pro stromy. Tímto naše 
práce samozřejmě nekončí, zbývá 
dosadit další stromy a hlavně o ně 

i o květnatou louku pečovat. Pro-
to vítáme každou pomocnou ruku!” 
doplnila iniciátorka projektu.

V útulku pro stromy už jsou první 
dřeviny, které si lidé mohou odnést 
domů a zasadit na svém pozemku. 
K dispozici už jsou sakurka, vlašák 
s poškozeným kořenem, jasan, smr-
čky, jeden stromek neznámého dru-
hu a malá lipka. Nahlášeny jsou 
ještě mladé duby, které někdo po-
třebuje odstranit ze své zahrady. 
Útulek umístěný v nezámrzném 
příkopu bude sloužit pro stromy, 
kterých se někdo bude potřebo-
vat zbavit, takže by jinak skončily 
v kontejneru. Zájemci, kteří by si 
chtěli odnést stromky z útulku, ne-
bo tam naopak nějaké přidat, se mo-
hou hlásit přímo Elen Thiemlové na 
číslo 608315777. Viridian teď na-
víc hledá v Hlučíně majitele, kteří 
by byli ochotni na svých pozemcích 
vysadit další stromy.

„Také bychom uvítali, kdyby se 
nám co nejdříve podařilo ve spolu-
práci s městem najít v Hlučíně po-
zemek, kde by si mohli sázet své 
stromy místní občané třeba u pří-
ležitosti narození dítěte, svatby, ně-
jakého významného rodinného vý-
ročí. V mnoha městech mají takové 
parky obrovskou popularitu a jsme 
přesvědčeni, že v Hlučíně by o něj 
byl také velký zájem,” konstatovala 
Elen Thiemlová.   Ivana Gračková

Sázení stromů se účastnili dospělí, děti i psi.                           Foto: elen thiemlová

Stromová alej, která roste po obou 
stranách silnice vedoucí na Vinnou 
horu, je ve velmi špatném stavu. 
Proto potřebuje zásadní údržbu. 

„Základ aleje tvoří původní sou-
bor lip s vtroušenými jedinci javo-
rů, jasanů, bříz a dubů. Mnoho stro-
mů v aleji ale již chybí. Proto je 
zapotřebí alej revitalizovat,“ objas-
nila vedoucí odboru životního pro-
středí Soňa Prášková. Cílem pro-
jektu je prodloužit životnost aleje, 
perspektivní dřeviny ošetřit, stromy 
v havarijním stavu vykácet a dosa-
dit nové. 

„Letos na jaře alej posoudil den-
drolog Adrián Czernik ve spolu-
práci s Agenturou ochrany přírody 
a krajiny ČR. Zkoumal stav stá-
vajících dřevin a dělal biologické 
hodnocení lokality. Na základě je-
ho posudku jsme nechali zpracovat 
prováděcí projektovou dokumen-
taci obnovy aleje,“ doplnila Soňa 
Prášková. 

 Revitalizace aleje se nebude dělat 
najednou. Probíhat bude postupně 
v několika letech. Letos v listopa-
du se budou kácet čtyři nejvíce po-
škozené lípy, ořezávat se bude dal-
ších pět lip, které jsou v havarijním 
stavu.  Seříznou se na takzvaná tor-
za, která budou skýtat útočiště ne-
topýrům a hmyzu. Příští rok na jaře 
se bude v aleji vysazovat 13 nových 
dubů letních. Zároveň se bude dě-
lat zdravotní a bezpečnostní ořez 
dalších dřevin. Instalovat se budou 
budky pro netopýry a jeden kmen 
v lokalitě zůstane jako broukoviště. 
Protože při biologickém hodnocení 
se v aleji zjistil výskyt  zvláště chrá-
něných druhů živočichů, zejména 
různých druhů netopýrů, stanovil 
podmínky pro revitalizaci Kraj-
ský úřad Moravskoslezského kraje 
zvláštním rozhodnutím. 

V Moravskoslezském kraji je 
v současnosti navržený nějaký zá-
sah u 73 177 stromů. Potřebná část-

ka na ně je 277,6 milionu korun.  
Do evidování a analýz stavu stromů 
i do následné péče investují obce, 
města i jednotlivé organizace v Mo-
ravskoslezském kraji. Výsledky 
analýz stromů jsou volně k dispozi-
ci na portále www.stromypodkont-
rolou.cz, který provozuje společ-
nost Safe Trees. „Odborníci každý 
jednotlivý strom podrobně posoudí 
a následně ho zařadí do jedné z ka-
tegorií na základě jeho fyziologic-
kého stavu a stability. I strom, který 
vypadá na pohled zdravě, může být 
silně poškozený a ohrožovat oko-
lí. Povinností řádného hospodáře 
je pak strom odstranit. Daleko více 
je ale stromů, které vyžadují něja-
ký druh pěstebního zásahu. Jedná se 
zejména o jejich řez či metody sta-
bilizace. U zvláště cenných stromů 
se nasazuje i moderní přístrojová 
diagnostika,“ vysvětlil Jaroslav Ko-
lařík, odborník na arboristiku spo-
lečnosti Safe Trees.                       (iga)

Alej ve Vinohradské potřebuje oživit

Od dubna probíhal již desátý roč-
ník fotosoutěže, který vyhlašuje 
město Hlučín. Letošní téma se od-
víjelo od názvu Moje tři. Podmín-
ky soutěže splnilo sedmnáct foto-
grafů.  Porota v závěru října ocenila 
nejlepší fotografy Tomáše Mertu, 
Martina Kratochvíla a Daniela Za-
leskiho. Dále vybrala dvě nejhez-
čí fotografie, Hejno ptáků od Jose-
fa Mikolajského a Žába v jezeru od 
Dana Balouška. „Už připravujeme 
jedenáctý ročník fotosoutěže, kte-
rý budeme vyhlašovat na jaře příští-
ho roku,“ prozradila koordinátorka 
soutěže Sabina Lorencová.        (iga)

Porotě se líbili
ptáci a žába

NOVá aleJ ROzDělí láN 
a BUDe RODit OVOce
i OřecHy. 

Hejno ptáků.      Foto: Josef Mikolajský



hlučínskénoviny [8] kultura

Neobvyklá výstava, která spojuje 
svět literatury, poezie a výtvarného 
umění, se v listopadu koná v Čer-
veném kostele v Hlučíně. Zájemci 
ji mohou zhlédnout až do 25. listo-
padu, a to každý den od 16 do 20 
hodin. 

Hlučínský rodák a patriot Oldřich 
Beneš a soudkyně Krajského soudu 
v Ostravě Judita Tománková dopl-
nili svými, vesměs poetickými bás-
ničkami zadumané fotografie. 

„Výstava přináší zajímavý a inspi-
rativní pohled na jednu a tutéž fo-
tografii ženským a mužským vidě-
ním téhož, reflektuje tak odlišné 
vnímáním světa muže a ženy,“ ře-
kl Petr Breitkopf, ředitel pořádají-
cí organizace Sport a kultura Hlu-
čín.                                               (iga)

Výstava v kostele
spojí slovo a obraz

třetí aDVeNtNí NeDěle 
BUDe S HUDBOU.

Na XXI. ročníku Setkání chrámo-
vých sborů obcí Hlučínska v koste-
le sv. Kateřiny ve Štěpánkovicích 
v neděli 23. září zahájil Hlučínský 
pěvecký sbor novou koncertní se-
zónu. Přestože nejsme ryze chrámo-
vý sbor, šíře našeho repertoáru nám 
umožňuje účastnit se akcí různého 
charakteru. Rády jsme tak repre-
zentovaly město a farnost Hlučín 
na odpoledni věnovaném duchov-
ní hudbě, kterého se zúčastnilo ještě 
dalších deset sborů.

Hlučínský sbor zpívá nejen pro 
náročné posluchače, ale i pro děti. 
Vystoupili jsme například 12. říj-
na na akci Pohádková sklizeň v Za-
hradnictví Novák. Rádi potěšíme 
i seniory, jako se to povedlo 18. říj-
na v kulturním domě v Darkovič-

Hlučínský pěvecký sbor uvítá posily

Pohoda po koncertě na akci kluby 
klubům.           Foto: tereza Polachová

Po návštěvě výstavy Šangri-la, 
která představuje Tibet, Nepál, In-
dii a Bhútán, a která otvírá magic-
ký příběh velehor, snové krajiny, 
ryzích lidí, vzácných zvířat a křeh-
kých náboženství, se v hlavě mé-
ho otce zrodila myšlenka, aby i on 
pomocí objektivu poznal tibetskou 
kulturu.

Nebyla jsem si jistá, zda je natolik 
zdatný, aby se vydal do 6000 m n. 
m., ale jeho tvrdohlavost zvítězila. 
Jeho cílem se stal Ladak (Ladákh).  
Jedná se o oblast indického státu 
Džammú a Kašmír mezi pohořími 
Karákoram a Himálaj. Se zbytkem 
Indie je Ladákh spojen vysokohor-
skými průsmyky. Zlákala jej nejen 
příroda, ale i lidé zde žijící.

Ladákh bývá označován jako 

„Malý Tibet“, protože je zde tradič-
ní tibetská kultura často zachována 
víc, než ve vlastním Tibetu. Obyva-
telé Ladákhu se hlásí k tibetskému 
buddhismu, menšinu pak tvoří šíi-
té. Obyvatelé jsou příbuzní Tibeťa-
nům nebo se jedná o emigranty pří-
mo z Tibetu.

Už i samotný přílet do města Leh 
byl pro Jiřího Göllnera dramatic-
kým zážitkem, protože letiště se 
nachází mezi vrcholky Himalájí 
v nadmořské výšce přes 3 500 m n. 
m. Podnebí Ladákhu je velmi tvrdé, 
proto je tento region nejméně osíd-
leným místem Indie. Ladákh je vět-
šinou tvořen vysokohorskou pouští, 
jejíž vrcholy přesahují výšku 6000 
m n. m. Kolem řek se vyskytují ze-
lené oázy, kde žije jen velmi málo 

lidí. Je to klidné místo s řadou fun-
gujících klášterů, které navštívil, 
a ve kterých pozoroval klidný ži-
vot mnichů. Pro mě a zbytek rodi-
ny nebyla jeho dvacetidenní „expe-
dice“ zrovna klidným obdobím, byl 
v horách, „bez civilizace“ a s mož-
ností minimálního kontaktu s ná-
mi. Naštěstí jej nepotkala žádná 
mimořádná událost a tak se s vámi 
může nyní prostřednictvím svých 
fotografií podělit o zážitky z této 
oblasti. Jsme velice rádi, že se po 
roce opět vracíme do Hlučína, kde 
se v prostorách Městské knihovny 
Hlučín uskuteční 3. listopadu slav-
nostní vernisáž a od 5. listopadu bu-
de výstava přístupná veřejnosti, a to 
až do 30. listopadu.                   

 Veronika Veith. roz. Göllnerová

Jiří Göllner se podělí o zážitky z Tibetu

Skupina Chinaski nebo zpěvač-
ka Lucie Bílá s metalovou kape-
lou Arakain, s níž vystupovala 
v osmdesátých letech, budou pat-
řit k hlavním hvězdám XV. roční-
ku hudebního festivalu Štěrkovna 
Open Music. 

Vstupenky na festival se začnou 
prodávat 16. listopadu, tedy v den, 
kdy pořadatelé festivalu nabídnou 
jako drobnou ochutnávku koncert 
skupiny Desmod. Slovenská rocko-
vá kapela bude od 19 hodin hrát své 
největší hity včetně songů z posled-
ního alba Molekuly zvuku v Kul-
turním domě v Dolním Benešově. 

Společné vystoupení Bílé s Ara-
kainem na festivalu Štěrkovna 
Open Music bude patřit k celé řadě 
speciálních projektů, jimiž se hlu-
čínský festival výrazně odlišuje od 
dalších obdobných open air akcí.  

„Na příští rok jsme opět připravili 
několik specialit, které budeme po-
stupně zveřejňovat.  Festival se už 
vzhledem k unikátnímu, ale omeze-
nému prostoru na březích Hlučín-
ského jezera nemůže dále rozrůstat, 
o to více se budeme snažit dále zvy-
šovat jeho kvalitu. Letos se chceme 
hodně soustředit na jeho výtvarnou 
stránku, můžeme slíbit propracova-

né světelné efekty, laserové show, 
zajímavé scénické prvky,“ řekl za 
pořádající agenturu New Wind Pro-
duction David Moravec. 

Festival se bude konat v Hlučíně 
ve třech dnech od 25. do 27. červen-
ce 2019. Vstupenky na XV. ročník 
Štěrkovny Open Music budou k do-
stání v síti Ticketstream a v před-
prodejních místech v hlučínské 
Hospodě 56 či v opavské prodejně 
Sluna. Tamtéž dostanou zájemci ta-
ké lístky na koncert skupiny Des- 
mod, zakoupit se dají také přímo 
v dolnobenešovském kulturním do-
mě.                                           (iga)

Chinaski a Lucie Bílá budou hvězdmi Štěrkovny
Městská knihovna Hlučín srdeč-

ně zve na besedu se spisovatelkou 
Annou Malchárkovou, která před-
staví čtenářům svou nejnovější kni-
hu Chudobky – pověsti a báchorky 
z Hlučínska. Akce se bude konat 
v úterý 20. listopadu od 17 ho-
din v Zámeckém klubu hlučínské-
ho zámku. Na besedě si můžete ta-
ké zakoupit knihu Chudobky jako 
milý vánoční dárek pro své blízké. 
Součástí besedy bude i autogramiá-
da. Vstup je zdarma. 

Lucie Kostková
vedoucí knihovny

Anna Malchárková 
představí Chudobky

kách na jejich Posezení u vína. Ny-
ní se připravujeme na nadcházející 
kouzelné období adventu a Vánoc.

Hlučínský pěvecký sbor ale nut-
ně potřebuje posílit své řady o nové 
členky. Od roku 2014 funguje pou-

ze jako sbor ženský. Ve svém re-
pertoáru má vokální tvorbu všech 
stylových obdob od renesance až 
po současnost, a to jak duchovní 
tak světskou, dále úpravy lidových 
a populárních písní. Věnuje se kon-
certní činnosti po celém hlučínském 
regionu i mimo něj, účastní se fes-
tivalů pěveckých sborů v České re-
publice. Zkoušíme každé úterý od 
17 do 19 hodin v přízemním salon-
ku Kulturního domu Hlučín. Bude-
me rádi, když se k nám případné zá-
jemkyně připojí a třeba se zpočátku 
přijdou jen podívat. Předpokladem 
pro zapojení do sboru je zdravý hlas 
a hudební sluch. Pěvecká zkušenost 
a znalost je vítána, není však pod-
mínkou. Poslechnout si nás mohou 
zájemci v neděli 16. prosince na ad-
ventních trzích na Mírovém náměs-
tí v Hlučíně.        Barbora Bortlová

sbormistryně

Výtvarně laděné fotografie ženských 
těl, krajin, ale i nezvyklých zákoutí do-
provodí básně dvou autorů.  

Foto: archiv výstavy
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Rádi bychom vás seznámili se zce-
la novou službou Kniha z knihovny.

V čem to spočívá? Kupte si kni-
hu online na www.knihazknihov-
ny.cz, vybraná knihovna - napří-
klad ta naše - vám ji objedná a vy 
si ji po e-mailovém avízu vyzved-
nete přímo v knihovně. Podstatnou 
výhodou je nákup knih za velkoob-

chodní ceny a bez poštovného, pro-
tože knihovna vaše knihy objedná 
společně s knihami do svého fon-
du. Služba není vázána na registraci 
v knihovně, může ji využít kdokoli. 
Více informací naleznete na zmíně-
ných webových stránkách.

Lucie Kostková
vedoucí knihovny   

HRa POlSkéHO aUtORa 
taDeUSze SlOBODziaNka 
NáRODNí tříDa PROBOUzí 
SkRyté VášNě.

Na dva roky zapůjčilo město Hlu-
čín Národnímu divadlu moravsko-
slezskému v Ostravě sedadla ze 
svého kina Mír, které je nyní mi-
mo provoz. Sedačky budou součás-
tí scény k připravované inscenaci 
hry Naše třída. 

Kino Mír je uzavřené od roku 
2012, náklady na nezbytné opravy 
by šly do statisíců.

„Případná rekonstrukce našeho ki-
na by byla samozřejmě nákladná, 
ale to není ta hlavní překážka, která 
dnes brání jeho opětnému zprovoz-
nění.  Největším problémem je, že 
městu nepatří přístupové pozemky 
ke kinu a s jejich majitelem se nám 
zatím nepodařilo uzavřít pro měs-
to přijatelnou dohodu. Nic ale ne-
ní ztraceno, protože se pokouším 
jednat s vlastníky dalších pozem-
ků situovaných z boční strany ki-
na,” uvedl starosta Hlučína Pavel 
Paschek. 

Jako hlučínský rodák rád vzpomí-
ná, že už coby dítě a později jako 
student hlučínského gymnázia do 
kina chodil nejprve s rodiči a poz-
ději s kamarády. „Mám rad sci-fi 
filmy a v našem kině Mír jsme ten-
krát poprvé viděli Terminátora, což 
byl pro mě velký zážitek,” dodal 
starosta. Osobně je rád, že sedačky 
z kina budou mít v příštích dvou le-
tech zajímavé uplatnění související 
s kulturou.

„Do roku 2020 by nám dvě řady 
sedadel s největší pravděpodobnos-
tí neměly chybět, proto jsme se roz-
hodli je divadlu sice neprodat, ale 
bezplatně zapůjčit. Na ostravskou 
inscenaci, ve které budou sedadla 
z kina Mír hrát, se určitě někdy za-
jdu rád podívat,” řekl starosta Pas-
chek.  

Město zapůjčilo divadlu dvě řa-
dy po osmnácti sedačkách. Použi-
ty budou v činoherní inscenaci hry 
Tadeusze Slobodzianka Naše tří-
da, která bude mít premiéru ve čtv-
tek 8. listopadu v Divadle Antonína 
Dvořáka. Kontroverzní hra polské-
ho autora budí ve veřejnosti vášně, 

neboť sice vypráví o desetiletích 
v životě spolužáků, ale zároveň re-
flektuje masakr v Jedwabnem, kdy 
Poláci za druhé světové války po-
vraždili nejméně 340 místních Židů 
ve stodole a 60 let to vydávali za dí-
lo nacistů. 

Vedoucí uměleckých dílen Národ-
ního divadla moravskoslezského 
Barbora Macháčová byla překva-
pena, že po dlouhém pátrání našla 
v podstatě za humny to, co scéna 
vyžaduje. „Kinosedačky z Hlučí-
na přesně odpovídají záměru scé-
nografa. Starší, dřevěné, omšelé, 
nepolstrované,“ řekla Barbora Ma-
cháčová. 

Četa techniků z divadla si sedačky 
odvezla v pátek 19. října. Demonto-
vány jsou první dvě řady. 

„To jsou řady, v nichž bylo v osm-
desátých letech nejnižší vstupné, 
protože byly hodně blízko plátna. 
Později se ale vstupné sjednotilo,” 
řekla dlouholetá vedoucí kina Ma-
gdaléna Ostárková. V Míru praco-
vala třicet let až do jeho uzavření 
v roce 2012. Podle ní by dvě před-
ní řady v kině nijak zvlášť nechybě-

ly, ani kdyby se tam opět promítalo. 
„Byla to krásná práce, milova-

la jsem ji, a když jsem po zavření 
kina odešla do důchodu, dva roky 
jsem si nemohla zvyknout. Uměla 
jsem vždycky sehnat dobré filmy. 
Někdy jsem pro ně jezdila i svým 
autem, abych je stihla k nám do-
stat; třeba když všichni chtěli před 
vánocemi Anděla Páně. Líbila se 
mi večerní představení, ale i pro-
jekce pro školy, které sem jezdily 
i z okolních obcí. Kino bývalo čas-
to plné, jen někdy ve druhé polo-
vině devadesátých let hodně uby-
lo návštěvníků. Ale po roce 2000 
šla návštěvnost zase postupně na-
horu, proto mě uzavření kina v ro-
ce 2012 hodně mrzelo. Potěšilo mě, 
když před třemi lety skupinka míst-
ních občanů připomněla kino ret-
ro promítáním filmů, byť ve spar-
ťanských podmínkách. Oslovili mě, 
abych jim na třídenní akci zase dě-
lala uvaděčku a byla to moc hezká 
vzpomínka. Ale také jsme se při té 
příležitosti přesvědčili, že objekt je 
opravdu ve špatném stavu,” vzpo-
míná Magdaléna Ostárková.     (iga)

Sedačky z kina Mír budou hrát v inscenaci 
Národního divadla moravskoslezského

Vánoční atmosféru v hlučínských 
domácnostech pomůže vytvořit 
i Miniscéna bez pódia, která chys-
tá kulturně-tvůrčí setkání Adventní 
věnce vlastnoručně. Konat se bude 
ve středu 21. listopadu od 17 hodin  
v Červeném kostele. 

„V první části programu vystoupí 
pěvecký sbor Notabene, který k té-
to příležitosti nastudoval několik 
písní. Krátký čtený adventní příběh 
účastníky akce naladí předvánočně. 
Inspirací bude videoprojekce sním-
ku s tématikou adventních věnců. 

Ke zpříjemnění rukodělné činnosti 
nabídne své produkty stánek s dob-
rou kávou, chuťové buňky oslo-
ví domácí štrúdl. Materiál na výro-
bu věnečků bude k dispozici, stejně 
tak jako vstřícné lektorky. Nabídku 
doplní svým sortimentem květinář-
ství Aneta,“ prozradil za organizá-
tory člen divadelního uskupení Ivan 
Kula. 

Uskupení Miniscéna bez divadla 
spolupracuje s příspěvkovou orga-
nizací Sport a kultura Hlučín od le-
tošního září.                             (iga)

Advent se letos nastěhuje 
do Červeného kostela

Knihovna zavádí novou službu, 
nákup knih s odběrem zdarma
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 V posledních letech se na vzdělá-
vání a výchově žáků na základních 
školách nepodílejí jen učitelé a vy-
chovatelé, ale v rámci inkluze plní 
důležitou úlohu také asistenti peda-
goga. 

Sama jsem se přesvědčila, že prá-
ce s žáky se speciálními vzděláva-
cími potřebami není vůbec jedno-
duchá. Uvědomila jsem si, že je 
třeba, abych více chápala chová-
ní a myšlení dětí. Z tohoto důvo-
du jsem si v předchozím školním 
roce doplnila, ještě ke svému vy-
sokoškolskému vzdělání sociální-
ho směru, vědomosti a dovednos-
ti v kurzu, jehož absolvování mě 
opravňuje k výkonu asistentky pe-
dagoga.  

V tomto školním roce pomáhají 
při edukaci žáků v Základní škole 
Gen. Svobody v Hlučíně dvě asis-

tentky pedagoga, které se s láskou 
a trpělivostí starají o své svěřence. 
Ve vyučovací hodině se jim věnují 
podle pokynů učitele, o přestávkách 
si s nimi povídají, zprostředková-
vají sociální kontakt se spolužáky, 
pomáhají s hygienickými a stolova-
cími návyky. Při všech činnostech 
vedou děti k samostatnosti, k tomu, 
aby nespoléhaly jen na pomoc dru-
hých. 

Součástí školního dne je oběd, na 

který žáci v doprovodu asistentek 
docházejí v rámci socializace do 
nedalekého odborného učiliště. Při 
přesunu dozorující asistentka dbá 
na to, aby se žáci správně oblékli, 
pohybovali se v souladu se svými 
možnostmi a bezpečnostními před-
pisy. Při obědě jim pomáhá při-
nést jídlo, nakrájet pokrm a dohlíží 
na dodržování správného stolová-
ní. Mimo vyučování se asistentky 
pedagoga dětem věnují i ve škol-

ní družině a ve školních kroužcích. 
Naší žáci se neučí jen ve škole, ale 

také v netradičním prostředí. Účast-
ní se i různých soutěží mimo školu, 
například dopravních soutěží v Hlu-
číně a v Opavě, pěvecké a výtvarné 
soutěže ve Vítkově, recitační soutě-
že a puzzliády v Ostravě. Jezdí ta-
ké na výlety a exkurze. Letos již na-
vštívili lesní školu v Ostravě nebo 
záchrannou stanici v Bartošovicích. 
Na těchto akcích pomáhají asistent-
ky pedagoga zajišťovat dohled nad 
žáky. Podílejí se také na přípravě 
různých akcí pro rodiče. Patří me-
zi ně třeba vánoční a velikonoční 
dílničky, maškarní ples pro žáky. 
Asistentky též pomáhají při výzdo-
bě školy, ve volném čase často pře-
mýšlejí, jak by zpestřily a obohatily 
pobyt dětí ve škole. 

Pro pedagogy i jejich asistentky je 
důležité, aby se žáci ve škole cítili 
dobře a odnesli si spoustu zážitků. 
Rádi vidíme, že naše děti chodí do 
školy s radostí.        Silvie Wittková

asistentka pedagoga

Asistenti pedagoga dělají svou práci nejen 
s velkým nasazením, ale také s láskou

Education. Drive. Internationali-
ty. Students. Opportunity. Network. 

Právě tato slova jsou sloganem 
projektu Edison pořádaném společ-
ností AIESEC. Tento projekt spoju-
je lidi různých kultur a národností. 
Snaží se tak prolomit stereotypy, ja-
zykovou, ale i mezikulturní bariéru.  
Principem je návštěva několika stu-
dentů ze zahraničí v České repub-
lice, kde stráví několik málo týdnů 
na mateřské, základní nebo střed-

ní škole. Tento rok se do projektu 
zapojilo i naše gymnázium a přiví-
talo tři zahraniční studenty, Ulaşe 
z Turecka, Ani z Gruzie a Liubov 
z Ruska. Já společně s dvěma stu-
dentkami jsme tyto naše zahraniční 
hosty ubytovali. Byl to velmi moti-
vující a inspirující týden plný zážit-
ků a konverzací v angličtině. Pod-
le mého názoru by této příležitosti 
měl využít každý.      Lukáš Skácel

student gymnázia 

Edison na návštěvě Hlučína

Jazykově i kulturně inspirativní setkání.                              Foto: Romana Olšáková

PODziMNí PROGRaM  
V záklaDNí škOle GeN. 
SVOBODy Se ODeHRáVal 
i V NetRaDičNíM PROStřeDí.  

asistentka pedagoga iveta Holbová při práci s dětmi ve speciální třídě. 
Foto: Silvie Wittková 

Dům dětí a mládeže Hlučín zve 
všechny rodiče, děti, babičky i dě-
dečky na Vánoční zájezd do Brna! 
Navštívíme vánoční trhy, a kdo bu-
de mít zájem, může se s námi zajít 
podívat i na výstavu Titanic. Expo-
zice, kterou po světě navštívily mi-
liony návštěvníků, představí reálné 
prostory legendárního plavidla, kte-
ré v roce 1912 kleslo na dno Atlan-
tiku. Výstavu doplňuje českoslo-
venská stopa, která mapuje podíl 
Čechů a českých výrobků na legen-
dárním Titaniku. Na výstavě jsou 

prezentovány také významné čes-
ké objevy a vynálezy, móda, umě-
ní a sportovní úspěchy tehdejších 
Čechů. 

Věříme, že si společně užije-
me předvánoční atmosféru a také 
spoustu legrace a příjemných chvil! 
Závazné přihlášení i s platbou 400 
korun za autobus je nutno odevzdat 
u nás v DDM do 20. listopadu. Od-
jíždíme 1. prosince v 8 hodin od bu-
dovy DDM Hlučín.         

Michal Srovnal
pedagog volného času DDM

Navštívíme vánoční Brno
i světovou výstavu Titanic
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Za krásného podzimního poča-
sí mohli milovníci koní a příznivci 
jezdeckého sportu v sobotu 13. říj-
na v areálu Dětského ranče Hlučín 
sledovat soutěžní dvojice na spor-
tovní akci, která nesla název Jez-
decký drezurní den i pro nejmenší. 

Po delší přestávce se organizač-
ní tým Jezdeckého klubu Balou-
šek opět rozhodl uspořádat drezurní 
soutěže, které byly vypsány pře-
vážně pro děti a začínající jezdce. 
Za nemalé podpory vedení Dětské-
ho ranče Hlučín se podařilo vytvo-
řit nádhernou atmosféru, která by-
la umocněna především soutěží po 
vzoru Lead Rein. 

Tato soutěž, původem z Velké Bri-
tánie, je určena pro děti již od tří 
let. Dává šanci nejmladším jezd-
cům předvést své jezdecké doved-
nosti širší veřejnosti a také vytváří 
prostředí, kde se malí jezdci mu-
sí naučit zvládat trému, poprat se 
s konkurencí a kde také mohou do-
stat dobrou radu od kvalifikova-
ných posuzovatelů. Účastníky Lead 
Rein je trojice - jezdec, kůň a vodič. 
Koně bývají většinou poníci. 

Úkolem vodiče je dávat pozor 
na koně, kterého vede na vodítku, 
a hlavně jezdce, jehož bezpečnost 
musí zajistit hlavně v případě koli-
ze. Oblečení odpovídá zemi půvo-

Do Hlučína se vrací drezurní ježdění

du této disciplíny, děti mají saka či 
vestičky v anglickém stylu, dámy 
nosí klobouky. „Jsem velmi rád, že 

Výsledky

zH1:  1. Strachotová eliška, kůň DeRylyN (Sk Mušketýr), 2. Hejnešová Hana, 

SWeet MelODy (Jk farma Blahutovice), 3. Mušálková Vendula, lUkaS (Sk 

Pony ranč Vrablovec)

z1: 1. Novotná Jitka, SD cONRáD (Jk farma Blahutovice), 2. Moudrá Monika, 

Sc SalVátOR (Jk Na Rozvodí), 3. Baloušková tereza, PRetORia RikitáN (Jk 

Baloušek)

l2: 1. Moudrá Monika, Sc SalVátOR (Jk Na Rozvodí), 2. Novotná Jitka, SD 

cONRáD (Jk farma Blahutovice), 3. Jiravová Barbora, iMPUlS (Jk Baloušek)

lead Rein je divácky atraktivní i díky 
stylovému oblečení jezdců i vodičů.

Foto: Romana kuhlická 

Bezmála třicet tisíc korun me-
zi sebou vybrali účastníci badmin-
tonového turnaje, který uspořádala 
společnost Gass-eko ve spolupráci 
s firmami Viessmann a Ivar CS. Pe-
níze skončí na účtu veřejné sbírky, 
ze kterého se budou hradit progra-
my intenzivní neurorehabilitace pro 
pětiletého Františka Štěpáníka a je-
denáctiletého Lukáše Holubka.  

Sedmý ročník turnaje se konal 
v pátek 12. října ve Sportovní ha-
le Hlučín. Účastnilo se ho 23 dvo-
jic, včetně hostů se na něm sešlo 
na osmdesát lidí. Turnaj vyhrá-
li hlučínští podnikatelé Petr Reis-
ký a Roman Michalák, druhé mís-
to vybojovali Martin David a René 
Kolarczyk, na třetím místě skončili 
Martin Dlouhý a patnáctiletá Anna 
Grusmanová, nejmladší účastnice 
akce. Nejstarším hráčem byl sed-
mašedesátiletý Jaroslav Menšík. 

Hráči badmintonu pomáhali Lukášovi

„V předchozích ročnících našeho 
turnaje jsme vždy vybírali peníze 
pro hlučínské školy, dva roky zpát-
ky jsme přispívali pěveckému sbo-
ru Sluníčko při Základní škole Rov-
niny. Letos jsem si v Hlučínských 
novinách přečetl příběh Lukáše, 
kterému zdravotní pojišťovna od-
mítla uhradit lázně, a po konzulta-

ci s kolegy jsme se rozhodli pomoci 
rodině a vyslat Lukiho na rehabili-
tace," řekl Martin Plaček, jednatel 
pořádající firmy Gass-eko. 

Celkem se mezi hráči a hosty vy-
bralo 27 800 korun, pořádající firma 
Gass-eko pak částku zaokrouhlila. 
Pořadatelé předali částku starostovi 
Hlučína Pavlovi Paschkovi ve stře-

du 17. října. Třicet tisíc tak přibylo 
k obdobné částce, kterou v posled-
ních týdnech na konto poslali růz-
ní dárci. 

„To znamená, že se nám letos na 
podzim podaří poslat na intenzivní 
neurorehabilitace jak Františka, tak 
Lukáše. Už dávno vím, jak skvě-
lí jsou lidé v Hlučíně. Ale štědrost 
a velkorysost, kterou opět projevili, 
mě znova překvapila. Vůbec jsme 
nečekali, že se tak rychle podaří 
posbírat chybějící peníze na čtyřtý-
denní Lukášův rehabilitační pobyt,” 
řekl starosta.  

„Pro nás to byla těžko uvěřitel-
ná zpráva. Doufali jsme, že by se 
nakonec mohlo podařit dát dohro-
mady peníze alespoň na třítýdenní 
pobyt, s měsíčním jsme už moc ne-
počítali. Ale že budou naše starosti 
zajímat tolik lidí a že budou dosta-
tečné prostředky na účtu v tak krát-
kém čase, jsme vůbec nepředpoklá-
dali. Pořád tomu s manželkou ještě 
nemůžeme uvěřit. Všem moc děku-
jeme,“ řekl Lukášův otec Filip Ho-
lubek.                    Ivana Gračková

Vítězové turnaje, hlučínští podnikatelé Petr Reiský a Roman Michalák, s pořa-
dateli kamilem tkačíkem a Martinem Plačkem.                          Foto: ivana Gračková 

tRaDičNí tURNaJ Byl NeJeN 
SPORtOVNí UDálOStí, ale 
také SetkáNíM DOBRýcH 
kaMaRáDů. 

Hlučínští závodníci nechyběli 
v neděli 7. října na závěrečném se-
tkání pětidílného seriálu Středoev-
ropského poháru v automobilových 
orientačních soutěžích, které se ko-
naly ve slovenské Spišské Belé. 

Seriálu se účastní v průměru  
22 posádek, v této konkurenci hlu-
čínští závodníci se ctí obstáli. 

Seriál odstartoval soutěží v Pol-
ském městě Opole, následovaly 
závody na českém území v Hodo-
níně u Kunštátu, pak se pořadatel-
ství přesunulo do Rumunska dvěma 
soutěžemi v Timisoaře a Satu Mare. 
Na závěr série, který se odehrál na 
Slovensku, prokázaly naše dvě po-
sádky manželů Drobíkových a Kla-
sových výkonnostní růst; manže-
lé Drobíkovi obsadili druhé místo 
a Klasovi místo sedmé. 

V celkovém hodnocení pak Drobí-
kovi obsadili krásnou, i když bram-
borovou čtvrtou příčku a Klasovi 
skončili šestí. Součástí poháru by-
lo také dvacet jízd zručnosti. Jejich 
celkovým vítězem se stal Zdenek 
Drobík, který dosáhl nejmenší-
ho součtu všech dosažených časů. 
Oběma manželským párům blaho-
přejeme k úspěšné reprezentaci klu-
bu a města.         Pavel Zbytovský

člen automotoklubu

se Jezdecký klub Baloušek rozho-
dl uspořádat drezurní soutěže i pro 
nejmenší, protože drezura je základ 
jezdeckého umění a buduje v dě-
tech disciplínu, soustředěnost a pre-
ciznost,“ řekl hlavní rozhodčí pan 
Miroslav Nákelný. 

Na programu jezdeckého dne by-
ly i soutěže na úrovni obtížnos-
ti stupně Z a L. Převážně v soutě-
ži L2 mohli diváci vidět zkušenější 
jezdce s koňmi předvádějící drezur-
ní cviky, které vyžadují souhru, leh-
kost a nemalou dávku tréninku. 

Děkujeme všem, kteří jakkoliv 
přispěli k uspořádání závodů, pře-
devším společnosti ACA Autocen-
trála a společnosti Hlucin.net za 
finanční podporu akce a všem rodi-
čům za krásné dárky pro děti.

Monika Baloušková
předsedkyně JK Baloušek  

Ve Středoevropském 
poháru Hlučín nechyběl
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volný čas

n
1. 12. 8.00 zájezd  Vánoční Brno DDM Hlučín 

4.11. 15.00 Pohádka o koblížkovi kD Hlučín

5.11. 16.00 zamykání lesa DDM Hlučín

6.11. 17.00 Vernisáž Hledání ztraceného času kD Hlučín

8.11. 19.00 Divadelní podzim – šaMU kD Hlučín

9.11.  17.00 taneční kurz pro mládež kD Hlučín

15.11. 15.30 Svátek sv. Martina zš dr. M. tyrše

15.11. 16.00 zasedání zastupitelstva města Hlučína kD Hlučín

16.11. 17.00 taneční kurz pro mládež kD Hlučín

21.11. 17.00 Nejen pletení adventních věnců červený kostel

22.11. 19.00 Divadelní podzim – Divadlo Devítka kD Hlučín

22.11. Pěvecká soutěž Hlučínský slavíček DDM Hlučín

23.11. 18.00 závěrečná kolona tanečního kurzu kD Hlučín

24. – 25.11. Judo soustředění DDM Hlučín

28.11. 18.00 Scénické čtení z díla karla čapka červený kostel

29.11. 19.00 zdeněk troška + Simona klímová – představení kD Hlučín

30.11. – 1.12.                  adventní výtvarný občasník DDM Hlučín

Připravujeme

6.12. 19:00 eva Pilarová - Vánoční koncert kD Hlučín

Za zahradami Litvy
Organizace zahrádkářů Iris Hlu-

čín zve všechny zájemce na besedu 
s účastníky cesty Za zahradami do 
Litvy. Jejím vrcholem byla prohlíd-
ka Botanické zahrady Univerzity ve 
Vilniusu, ale účastníci navštívili ví-
cero zahrad cestou tam i zpět. Bese-
da se uskuteční v Zámeckém klubu 
v Hlučíně ve čtvrtek 8. listopadu od 
16 hodin.                    Zdeněk Seidl

Iris Hlučín 

Botanická zahrada ve Vilniusu. 
Foto: archiv iris Hlučín

Po letošním úspěchu nového diva-
delního festivalu Letní šapitó jsou 
už v plném proudu přípravy druhé-
ho ročníku. 

„Festival se bude konat od 11. do 
17. června příštího roku opět na 
březích Hlučínského jezera, kde 
loni za týden festivalový stan na-
vštívilo přes dva a půl tisíce divá-

ků. Moc nás těší, že byli spokojeni 
nejen diváci, ale i herci a produk-
ce jednotlivých představení. Všich-
ni ocenili originální koncepci festi-
valu i stylové prostředí,“ řekl David 
Moravec z pořadatelské agentury 
New Wind Production.

V příštím roce nabídne Letní ša-
pitó opět týden plný divadelních 

představení, zábavy pro děti i stylo-
vého posezení u jezera. Svou účast 
už přislíbily takové herecké hvěz-
dy jako Martin Dejdar, Jan a David 
Krausovi nebo Petr Nárožný. 

„Jsme rádi, že se v Hlučíně roz-
růstá nabídka velmi kvalitních kul-
turních akcí, které hojně navštěvují 
naši občané i návštěvníci z široké-

ho okolí. Naplňuje nás hrdostí, že 
je naše město pro významné kultur-
ní počiny dobrým hostitelem a pro 
jejich pořadatele spolehlivým part-
nerem,“ řekl starosta Hlučína Pavel 
Paschek. Ceny vstupenek se budou 
pohybovat mezi 380 a 450 koruna-
mi a budou k dostání v síti Ticket-
stream.                                       (red) 

Druhý ročník festivalu Letní šapitó nabídne herecké hvězdy
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Sedačky z kina Mír budou 
hrát v ostravském divadle. 
Dvě řady sedadel v sále 
nechybí.          

Čtěte na straně 4

V listopadu se začnou prodá-
vat parkovací karty. Poprvé 
bude možné k nákupu využít 
rezervaci on-line.

Čtěte na straně 3

Nové vedení města je 
zvoleno. Příště se zastupitelé 
sejdou ve čtvrtek 
15. listopadu v 16 hodin. 

Čtěte na straně 3

Přístavbu kaple v Darkovičkách určenou pro 
zrestaurovaný pohřební kočár, světili v neděli 7. 
října bývalý a současný farář hlučínské farnosti 
Martin Šmíd a Petr Rak. Přístavbu začala farnost 
stavět letos v květnu podle návrhu Aleny a Duša-
na Kučerových. Přišla na 1,4 milionu korun, 800 
tisíc přispělo město Hlučín, zbytek přispěli far-
níci. Zároveň se z této částky podařilo před kos-
telem zhotovit novou dlažbu a schody. Pohřební 
kočár, na který se kdysi poskládali darkovičš-
tí občané, loni nechalo na své náklady zrestau-
rovat město Hlučín. „Do nové přístavby kočár 
ze statku, kde byl dočasně uskladněn, stěhovali 

RaDNice VyStaVeNá 
V NoVoReNezaNčNíM Stylu 
PRošla za Století a Půl 
Několika PřeStaVbaMi.

Na Den otevřených dveří radnice 
zve Městský úřad Hlučín. Uskuteč-
ní se v úterý 27. listopadu od 8 do 
18 hodin. V dopoledních hodinách si 
prohlídku mohou předem dohodnout 
školy, školky a další organizace. Ak-
ci radnice pořádá k připomenutí vý-
znamného výročí, letos je to 150 let 
od jejího postavení. 

Historii budovy v roce 2008 zda-
řile popsal ve své diplomové prá-
ci na Filosofické fakultě Ostravské 
univerzity Adam Hubáček, který se 
velmi podrobně věnoval hlučínské 
architektuře. Zmiňuje v ní mimo ji-
né, že stará budova městské samo-
správy přestala být vyhovující někdy 
v 60. letech 19. století. Městská ra-
da se proto 16. srpna 1865 rozhodla 
pro koupi domu číslo 39, který sou-
sedil s městským domem a hned ve-
dle s tehdejší radnicí. Na těchto třech 
parcelách mohla tehdejší reprezen-
tace Hlučína vybudovat dostatečně 
monumentální sídlo, které by přispě-
lo ke zvýšení prestiže města. Základ-

Sto padesáté narozeniny radnice oslavíme 
koncem listopadu dnem otevřených dveří

ní kámen nové radnice byl položen 
24. dubna 1867 a rok na to budova 
podle návrhu architekta Pawła Jac-
kische stála. Je vybudována v novo-
renesančním stylu s přízemní páso-
vou rustikou a výrazným zdobením 
pod korunní římsou. Z interiéru vy-
nikala především vstupní hala se 
dvěma středovými litinovými sloupy 
s dekorativními hlavicemi podpírají-
cími pruskou plackovou klenbu.

Budova radnice byla v 50. letech 
20. století stavebně upravována, 
před průčelí byl přistavěn balkón ne-
sen třemi válcovými pilíři oblože-
nými keramickým obkladem. V ro-
ce 1959 se vestavěním sňatkové síně 
zmenšil prostor vestibulu. V 80. le-
tech bylo nevhodně upraveno dvorní 
průčelí, k němuž se nově pojila pří-
stavba s břízolitovou fasádou a ty-
pizovanými okny, jež hmotově pře-

vyšovala původní budovu radnice. 
Při obnově v letech 2001 až 2002 se 
změnil povrch a tvar nosných pilířů 
balkónu, odstranil se jejich keramic-
ký obklad a pilíře získaly tvar hlad-
ce omítaných jednoduchých hranolů. 
Radnice byla první stavbou v prosto-
ru náměstí, která nerespektovala pů-
vodní středověkou parcelaci a dávala 
mu zcela jiný rozměr.                              

Ivana Gračková

Přístavba kaple pro pohřební kočár je čerstvě posvěcena
těsně před dožínkami místní chlapi,“ prozradil 
Petr Rak. V přístavbě se našel vhodný prostor 
i pro sádrovou kopii sochy Panny Marie Nepo-
skvrněného početí z dílny darkovičského rodá-
ka Johannese Jandy, jejíž originál stojí před ško-
lou v Darkovičkách. Kopii loni vytvořil sochař 
a restaurátor Tomáš Skalík pro případ, že by se 
kvůli poškození muselo nějak zásadně opravo-
vat původní dílo. Přístavba je prosklená a navíc 
osvětlená, kočár i sochu je tak možné kdykoliv 
si prohlédnout. Kaple bude i díky tomu nepo-
chybně patřit k zajímavým turistickým cílům 
v Darkovičkách.                          Ivana Gračková

Hlučínská radnice.                                                                                               kresba: libuše štachelová 

Přístavbu světili hned dva duchovní.
Foto: Petr Draštík

MíStO kytičkyn
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NaPSali JSte

SOUkROMá iNzeRcen

n

PODěkOVáNín

Přivítali jsme:
Kryštof Stuchlík *2018
Viola Vyletělková *2018
Diana Kociánová *2018

Jubilanti:
Matylda Gogolínová *1928
Lucie Matýsková *1935
Anežka Pchálková *1933
Marta Hurná *1938
Hildegarda Gašparová *1938

Na letošní rok připadlo 700. vý-
ročí úmrtí Mikuláše I., syna za-
kladatele Hlučína Přemysla Ota-
kara II. a pána Opavska. Mikuláš 
I, který zemřel 26. července 1318, 
byl zakladatelem mocné linie rodu, 
takzvaných Opavských Přemyslov-
ců, která vydržela až do roku 1521 
a sehrávala důležitou roli v ději-
nách Opavska, Ratibořska a celé 
koruny české za vlády Přemyslov-
ců a Lucemburků. Mikuláš I. pod-
le mého názoru zasluhuje větší po-
zornost ze strany historiků a učitelů 
dějepisu ve školách zejména u nás 
ve Slezsku. Narodil se v roce 1255 
rakouské šlechtičně Anežce z vý-
znamného rodu Kuenringů. Byla to 
nejpěknější a nejoblíbenější dvor-
ní dáma manželky Otakara, Mar-
kéty Babenberské. Ta ji králi do-
poručila, aby s ní vyzkoušel svou 
potenci, případně impotenci, pro-
tože sama nemohla mít potomka 
a vinu sváděla na manžela Otakara. 
Král zplodil s Anežkou v prvním 
roce syna Mikuláše, kterého papež 
Alexandr IV. prohlásil za legitimní-

ho syna, jak uvádí mimo jiné kro-
nika Přibíka Pulkavy z Radenína.                                                                                                                                      
  Mikuláš I. byl pánem Opavska, 
tzv. dominus Opavie, starostou 
Krakovským a de facto místokrá-
lem Polska. V roce 1278 bojoval 
po otcově boku v bitvě na Morav-

ském poli. Je pohřben v kostele sv. 
Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty 
v Brně a jeho další potomci, kníža-
ta a vévodové, v kostele sv. Ducha 
v Opavě a v kostele dominikánek 
v Ratiboři.               Dušan Calábek

s využitím odborné literatury                                                                                                                                     

Mikuláš I. zasluhuje naši pozornost

Na náhrobním kameni je Mikuláš i. vyveden se svou ženou adelheidou Opav-
skou, která byla příbuznou Rudolfa Habsburského, a také synem Janem. auto-
rem díla je brněnský sochař a restaurátor Jaroslav Vaněk.  

Foto:  Dušan calábek

Burza oblečení, kterou uspořádalo 
mateřské centrum Mámy sobě fun-
gující při základní škole Rovniny 
dopadlo úspěšně. 

Mnoho lidí využilo příležitosti ne-
jen provětrat svůj šatník, ale záro-
veň pomoci. Součástí totiž byla 
sbírka oblečení a hraček, které or-
ganizátoři následně věnovali Azy-
lovému centru pro matky s dětmi 
v Ostravě. Do něj se uchylují těhot-

né ženy a matky s dětmi, které by-
ly vystaveny domácímu násilí, ne-
bo zůstaly bez přístřeší. „Chtěli 
bychom moc poděkovat všem dár-
cům, kterých bylo opravdu mnoho. 
Darované věci jsme předali v pátek  
19. října a udělali jsme hodně rados-
ti. Proto plánujeme další obdobnou 
akci na jaro příštího roku,“ řekla za 
mateřské centrum Petra Herrman-
nová.                                        (red) 

Mámy sobě pomohly azylovému domu

Podzimní výstavou výpěstků s tra-
dičním Jablkobraním završila míst-
ní organizace Českého zahrádkář-
ského svazu v Bobrovníkách letošní 
rok, který k nám byl štědrý a odmě-
nil naši práci bohatou úrodou.  Ko-
nala se v neděli 7. října v sále kul-
turního domu v Bobrovníkách 
a byla bohatá, obsáhlá a pestrá. Kro-
mě tradičního ovoce, které pěstuje-

me v našich krajinách, byla ozvlášt-
něna cizokrajným ovocem, jako je 
kiwi, goji či granátová jablka. Vy-
šperkovaná byla květinami z na-
šich zahrad. K ochutnání byla pestrá 
nabídka zákusků z jablek a chutný 
mošt. Výstavou jsme se rozloučili 
s letní a podzimní zahradou před zi-
mou.                    Alžběta Sukačová

členka ČZS Bobrovníky 

Jablkobraní předvedlo jablka i kiwi 

n Nabízím k pronájmu byt 1+1 Hlu-
čín, Dukelská 1. Tel.: 777 107 968.
n FK Darkovičky pronajme zavede-

nou restauraci na hřišti v Darko-
vičkách s možností provozování od 
ledna 2019. Více informací  na tel: 
603 367 410.

n Děkujeme hasičskému sboru z Hlu-
čína za rychlý, perfektní a profe-
sionální postup při likvidaci ohně 
ve sklepních prostorech rodinného 
domku v Ludgeřovicích. Jsme rádi, 
že takovou složku záchranného sbo-
ru máme a že funguje. 

Helena Fojtíková 

Pět toulavých kocourů a jednu koč-
ku odchytili v říjnu městští strážníci  
v lokalitě ulice Pode Zdí kvůli kastra-
ci a sterilizaci. Po zákroku a nezbyt-
né rekonvalescenci byla všechna zví-
řata vypuštěna zpět.                      (red) 

iNFORMacen



Vše potřebné pro vaše vánoční pečení najdete na jednom místě.
Nakupujte v největším e-shopu u nás na www.svetcukraru.cz



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,

prodej ovocných stromků

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

Děkujeme touto cestou všem voličům, kteří přišli 
a podpořili nás svým hlasem. Vážíme si toho, že vám 
budoucnost vašeho města není lhostejná. Těsné třetí 

místo v konkurenci 11 politických stran a hnutí je pro nás
závazek naplnit maximum našeho volebního programu.

Děkujeme 
Sdružení nezávislých kandidátů - Evropští Demokraté

VÝROBA WWW STRÁNEK
& ESHOPŮ

OD 25.000  15.000 KORUN
AKCE DO KONCE ROKU 2018

VOLEJTE: 603 48 78 48
WWW.PNM.cz




