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hlučínskénoviny

Hlučín má vicemistryni světa v ka-
rate. Nikola Chybíková vybojovala 
v Kanadě titul v disciplíně zvané 
kata.      

Čtěte na straně 11

Hlučínští oslaví Silvestra i Nový 
rok pospolu. Novoroční ohňostroj 
přiláká k Hlučínskému jezeru opět 
mnoho návštěvníků. 

     Čtěte na straně 4 a 13

Rozpočet města budou schvalovat 
zastupitelé. Jejich zasedání se 
uskuteční ve čtvrtek 13. prosince 
od 16 hodin v kulturním domě.        

Čtěte na straně 4

Třiatřicet lip velkolistých je čerstvě vysáze-
no v Ostravské ulici podél silnice nad Zámec-
kým parkem. Nová alej nahradila přestárlé topo-
ly, které se musely vykácet letos v říjnu. Mladé 
stromky přivítají do života členové několika hlu-
čínských spolků. 

Stromy začátkem listopadu vysázeli pracovníci 
TS Hlučín. „U nově vysázených lip jsou zálivko-
vé mísy a stromy pečlivě zalité. I v budoucnu se 
o ně budou starat pracovníci TS Hlučín,” uved-
la vedoucí odboru životního prostředí Městského 
úřadu Hlučín Soňa Prášková. 

Zachováno zatím zůstalo keřové patro sestáva-
jící hlavně ze zeravů. Ty už jsou sice dost poni-
čené hlavně solí ze silnice, úlohu ochrany mla-
dých stromků před negativními vlivy z dopravy 
na velmi frekventované komunikaci zatím ale pl-
ní. Zhruba za dva až tři roky, až se lipky uchytí, 
nahradí zničené zeravy nové keře, konkrétně 85 
kusů svídy dřínu a 277 kusů pámelníku bílého. 
„Rozložením obnovy zeleně podél Ostravské uli-
ce do dvou etap s větším časovým odstupem se 
zamezí úplnému otevření celého zeleného lemu 

Mladé lípy vítají do života hlučínské spolky

podél komunikace I/56, kterého se původně obá-
vali občané města,“ vysvětlila Soňa Prášková. 

Na nové stromy dostalo město dotaci přes 147 
tisíc korun z Nadace ČEZ. „V rámci grantového 

programu Stromy podporujeme hlavně liniovou 
výsadbu dřevin, tedy aleje, stromořadí a zele-
né bariéry proti větru a prachu,“ upřesnil mluv-
čí Skupiny ČEZ Vladislav Sobol. Celý projekt 
přišel na 165 tisíc korun, rozdíl šel z městské-
ho rozpočtu. Nové stromky přivítají do života 
v pondělí 3. prosince v 16 hodin společným ha-
ppeningem členové spolku Miniscéna Bez pódia 
a turistický oddíl Zálesák. „Zveme všechny ke 
krátkému setkání, kterým chceme zdůraznit, jak 
cenný je život každého stromu,“ řekla za diva-
delní spolek Zdeňka Kulová. 

Svá přání lipkám mohou přidat všichni lidé 
z města. Umožní jim to spaciální plachta, kte-
rou první prosincové pondělí v nové aleji in-
staluje od 10 hodin výtvarný Ateliér Viridian. 
Až do pozdního odpoledne na ni mohou obča-
né i návštěvníci města psát své vzkazy. „Plachta 
s poselstvími lidí bude poté cestovat spolu s naší 
připravovanou putovní výstavou nazvanou Za-
chraňme stromy – stromy zachraňují nás,“ pro-
zradila vedoucí Viridianu Elen Thiemlová. 

Ivana Gračková  

Nově vysázené lipky.                    Foto: Soňa Prášková

Nejvíc potěší adventní věnec vlastní výroby 

Mnozí z těch, kteří o první adventní neděli při-
nášejí své adventní věnce na náměstí k požehná-
ní panem farářem, se pyšní kousky vlastní výroby. 
Letos si v Hlučíně zhotovili svůj adventní věnec 
i lidé, kteří nemají s podobnou tvorbou žádné 
zkušenosti. Pomocnou ruku, radu a mnohdy i ma-
teriál jim nabídly mnohé hlučínské spolky a orga-
nizace. V Červeném kostele se ve druhé polovině 
listopadu vázaly věnce pod dohledem členů Mi-
niscény Bez pódia a jejich hostů, o týden pozdě-
ji vznikla tvůrčí dílnička v hlučínském domě dětí. 

„I když nepřišlo moc lidí, bylo to moc krásné se-
tkání. Rádi bychom z něj udělali tradici, na kte-
rou by si obyvatelé Hlučína postupně zvykli. Mě-
li jsme pro zájemce připraven veškerý potřebný 
materiál. K dispozici byly korpusy z polystyrenu, 
větvičky jehličnanů, drátky, svíčky, kalíšky na ně, 
různé ozdoby jako mašle, baňky, hvězdy, kuličky, 
minidárečky,“ prozradila za organizátory Zdeňka 

Kulová. Kdo si nestihl zhotovit vyrobit advent-
ní věnec v listopadu, může ještě využít nabídky 
spolků Sousedé 55+ a Iris. Ty zvou k společné 
výrobě věnců v úterý 4. prosince do sálu Slezanu 

na Mírové náměstí. „Zájemci mohou tvořit z ná-
mi poskytnutého, nebo vlastního materiálu, který 
si přinesou,“ pozvala předsedkyně spolku Souse-
dé 55+ Růžena Dvořáčková.                                (iga)

Příjemnou atmosféru při výrobě adventních věnců se podařilo vytvořit organizátorům v Červeném kostele.
Foto: Michal Jačanin  

PředváNoČNí SetKáNí v ČeRveNéM 
KoStele by Se MoHlo Stát Novou 
HluČíNSKou tRadiCí. 
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Opět zde máme 
advent, čtyřtýden-
ní období příprav 
na ty nejkrásněj-
ší svátky nás všech. 

Loni jsem na tomto místě, krom ji-
ných věcí, psal i o záměru zlepšit 
informovanost o pejscích, kteří se 
nacházeli v nově otevřeném útulku. 
A jsem moc rád, že se tohoto úko-
lu naše technické služby zhostily se 
ctí. Díky vstřícnosti všech zainte-
resovaných se nalezení psi v útul-
ku prakticky „neohřejí”. A o tom to 
všechno je. Vyjít si vzájemně vstříc, 
dohodnout se na těch podstatných 
věcech a radovat se z úspěchu své-
ho i z úspěchu druhých. Adventní 
čas toto vše ještě umocňuje, však 
jsme to všichni mohli zažít o první 
adventní neděli.

Předchozí týdny byly pro nás na 
radnici časem příprav rozpočtu 
města na další rok. I když se většina 
radních tohoto úkolu účastní popr-
vé, byl jsem mile překvapený jejich 
nadšením a entuziasmem s jakým 
přednášeli své nápady na složení 
rozpočtu. Hned jsem si vzpomněl 
na pár vět, které jsem nedávno četl 
v knize Angeliky Pintířové: „Dosta-
nu úkol, který mám splnit, ale ne-
budou mi říkat krok za krokem, co 
mám dělat - a je na mě, co do toho 
ze sebe vložím.”

Tu knihu, jejíž název je Padá mi to 
z nebe, jsem dostal darem od her-
ce, novináře a renesančního člo-
věka Milana Šimáčka, který u nás 
vystoupil během krmáše a moc si 
naše město a lidi v něm zamiloval. 
Dokonce tak, že mi napsal  báseň 
o těžkém životě ve velkoměstě. Mi-
lan již bohužel není mezi námi. Je-
ho báseň, k níž ho výlet do Hlučína 
inspiroval, si můžete přečíst v tom-
to čísle.

Milí spoluobčané, přeji vám všem 
krásné Vánoce a veselého Silvestra 
a těším se na setkání s vámi během 
celého adventu. Třeba opět na ná-
městí.

město

Co vše můžeme o adventu Plaketu Dar krve – dar života 
převzal Jiří Řezáč z Hlučína 

Mimořádné ocenění převzal o po-
sledním listopadovém víkendu 
v pražském Malostranském paláci 
Jiří Řezáč z Hlučína. Za 250 odběrů 
krve a plazmy obdržel plaketu Do-
num sanguinis - donum vitae neboli 
Dar krve - dar života. Jde o nejvyš-
ší vyznamenání Českého červeného 
kříže dárcům krve. Uděluje se vždy 
co dva roky, letos to bylo již pošes-
té. 

„Nepotrpím si na nějakou slávu, 
ale setkání v Malostranském palá-
ci bylo opravdu slavnostní, ve vý-
jimečné atmosféře. Takže jsem si 
uvědomil, že je to jen jednou za ži-
vot. A že ten počet odběrů, který 
jsem absolvoval, asi skutečně něco 
znamená,“ poznamenal čtyřiačtyři-
cetiletý strojař, který krev dává od 
mládí. 

„Na začátku stála náhoda. Jen 
jsem chtěl znát svou krevní skupi-
nu. Pak jsem zjistil, jaký to je pocit, 
když někomu jen tak pomůžete. Za-
čal jsem dávat krev pravidelně čty-
řikrát ročně a poté i krevní plazmu. 
Tu je možné darovat častěji. Občas 
dokonce zavolali, že potřebují rych-
lý odběr pro nějaké miminko, ne-
bo pro někoho, kdo se těžce zranil 
při autonehodě. V té chvíli o tom 
nepřemýšlíte a jdete,“ vypráví Ji-

Nová ulička, která vznikla v cen-
tru Hlučína propojením ulic Škol-
ní a Hrnčířská, dosud nemá název. 

„Jak by se mohla ulice jmenovat, 
by si měli říci samotní občané,“ 
rozhodl starosta města Pavel Pas-
chek. Město proto vyhlašuje an-
ketu. Návrhy nového názvu ulice 
mohou lidé posílat mailem na adre-
su grackova@hlucin.cz a do před-
mětu mailu uvést „název ulice“. 
Je možné je také poslat poštou na 
Městský úřad Hlučín, Mírové ná-
městí 23, 748 01 Hlučín. Odevzdat 
návrh je možné i osobně na poda-
telně úřadu. 

„Název by mohl odkazovat na 
skutečnosti, že nová ulice kopí-
ruje historické trasy přes centrum 

města, že navazuje na třídu E. Be-
neše a konečně vytváří přímé spo-
jení mezi vlakovým nádražím a ná-

městím,“ doplnil starosta.  Návrhy 
je možné zasílat do čtvrtka 10. ledna 
2019.                                                 (iga) 

dominantou nové uličky je historická sušárna požárních hadic. 
Foto: ivana Gračková

Hledá se název nově vystavěné ulice

Poslední den v roce 2018 nebude 
hlučínská radnice pro veřejnost pří-
stupná. „Městský úřad Hlučín bu-
de v pondělí 31. prosince 2018 uza-
vřen,“ informoval tajemník úřadu 
Petr Čegan.                                (red)

Radnice bude na 
konci roku zavřená

ří Řezáč. Nikdy ho nenapadlo, že 
by krev daroval za peníze, byť dří-
ve tato možnost byla a opět se vra-
cí. Ale zcela rozumí tomu, pokud 
si tak někdo chce vylepšit rodinný 
rozpočet. „Pořád platí, že krev za-
tím neumíme ničím nahradit, takže 
je to pomoc i pokud si někdo za od-
běr nechá zaplatit,“ je přesvědčen 
Jiří Řezáč. 

Teď už bude muset trochu zvol-
nit, opakované odběry se přece jen 
projevují na žílách. „Už bych to po-
malu nechal mladším. Ale to nezna-
mená, že přestanu s dárcovstvím 
úplně,“ poznamenává. 

Plaketu převzal s dalšími dár-

ci z celé České republiky v sobotu 
24. listopadu. Dárcům poděkovali 
za jejich humanitární čin prezident 
Českého červeného kříže Marek Ju-
kl a náměstkyně ministra zdravot-
nictví Alena Šteflová. Letos Český 
červený kříž udělil 147 plaket, cel-
kový počet držitelů těchto plaket 
v České republice tak dosáhl čísla 
454. I tentokrát si pro vyznamenání 
přijela většina dárců z Moravsko-
slezského kraje. „Na severu Moravy 
je tradice dárcovství krve stále velmi 
živá jako jeden z projevů nutné soli-
darity, s jejíž nutností byli tamní ha-
víři často konfrontováni,“ uvedl Ma-
rek Jukl.                Ivana Gračková

Jiří řezáč s plaketou v reprezentativních prostorách Malostranského paláce.
Foto: Petr  Hanzlík

v ČeSKé RePubliCe Je 
Pouze 454 dRžitelů 
NeJvýzNaMNěJšíHo 
oCeNěNí ČeSKéHo 
ČeRveNéHo Kříže. 
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n doporučila zastupitelstvu schvá-
lení nákupu multifunkční moto-
rové sekačky pro FK Darkovičky. 
Návrh v listopadu schválili zastu-
pitelé na svém zasedání. 
n snížila na návrh občanů povole-

nou rychlost v ulici Pěkníkova 
v Darkovičkách na 30 kilometrů 
v hodině. 
n zapůjčila krajské Základní umě- 

lecké škole P. J. Vejvanovského 
v Hlučíně přístroj pro odvlhčo-
vání zdiva, který je nainstalován 
v objektu U Bašty 4 v Hlučíně. 
n rozhodla vyhovět žádosti Zá-

kladní školy Hlučín, Generála 
Svobody 8, a zřídit pro chodce 
místo pro přecházení v ulici Škol-
ní v Hlučíně.  
n rozhodla vyhovět žádosti Poli-

kliniky Hlučín a upravit dopravní 
značení na parkovišti před poli-
klinikou, kde bude nově instalo-
vaná značku parkoviště s parko-
vacím kotoučem a dodatkovou 
tabulkou 2 hodiny. 
n pověřila členy Zastupitelstva 

města Hlučína Milana Glonku, 
Rudolfa Gogolína, Vladimíra 
Chlebiše, Janu Kameníčkovou 
a Pavla Lindovského oddáváním 
snoubenců, kteréžto oprávnění 
mají také starosta města Hlučína 
Pavel Paschek a místostarostka 
Petra Řezáčová. 
n navrhla na ocenění pedagogic-

kých pracovníků škol a škol-
ských zařízení působících na 
území Moravskoslezského kraje 
Jindřicha Honzíka, ředitele Od-
borného učiliště a Praktické ško-
ly Hlučín. 

Rada MěSta
v liStoPadu

n

město

Památku válečných veteránů uctil 
Hlučín v pondělí 12. listopadu. Po 
mši položili představitelé města 
spolu s příslušníky Armády ČR a za 
účastí občanů Hlučína kytice u pa-
mětní desky padlých za I. a II. svě-
tové války na hřbitově Březiny a ta-
ké u památníku na hřbitově Rudé 
armády. Vzpomněli ale i ty válečné 
veterány, kteří za naši za naši bez-
pečnosti i v současnosti bojovali  na 
zahraničních misích a i v naší době 
bohužel někteří umírali.

„Den válečných veteránů by měl 
být mementem před hrůzami jaké-
koliv války i poděkováním zato, že 
můžeme žít v míru i proto, že za nás 
v různých koutech světa, daleko od 
domova, i v současnosti bojují sta-
teční muži a ženy,“ řekl starosta 
Hlučína Pavel Paschek.               (iga)  

Děkujeme všem, kteří bojují i za 
naši bezpečnost, řekl starosta

Nové osadní výbory jmenovali 
a rozdělení kompetencí starostovi 
a místostarostce schválili zastupite-
lé Hlučína na svém zasedání 15. lis-
topadu. 

Starosta bude mít nadále na staros-
ti odbory vnitřních věcí, investic, 

městského majetku, životního pro-
středí a komunálních služeb, správ-
ních agend, výstavby, a dále interní 
audit a také obchodní společnosti, 
které město Hlučín majetkově ovlá-
dá. Do jeho kompetence bude spa-
dat též Muzeum Hlučínska.

Ostatní příspěvkové organizace 
města budou spadat pod místosta-
rostku, na městském úřadu to bu-
dou odbory informatiky, rozvoje, 
právní, financí, dopravy a sociál-
ních věcí.  Dále zastupitelé schvá-
lili předsedy a členy čtyř hlučín-

ských osadních výborů, které jsou 
poradním orgánem zastupitelstva 
města a ze zákona se mohou ustavit 
v okrajových částech města. Hlu-
čín má historicky čtyři osadní vý-
bory, jejich členy navrhují zastupi-
telé.                                             (iga)

Osadní výbor Darkovičky 
předseda Lukáš Tkačík  

Členové
Ing. Tomáš Matýsek  
Gabriela Halfarová  
Bc. Martina Kotzurová  
Dominik Janiš 
Radim Kempný  
Jan Fojtík 

Osadní výbor Bobrovníky 
předseda Jakub Šimánek  

Členové
Pavel Cyrus  
Ing. Jiří Kubenka  
Ing. Roman Šťastný  
Lucie Slišková 
Ing. Miroslav Honus 
Gabriela Teichmannová

Osadní výbor Rovniny 
předs. JUDr. Jaroslava Miketová  

Členové
Eduard Kuča  
Danuše Mutinová  
Ing. Václav Škvain  
Alois Bialas  
Pavel Tkačík  
Irena Čechová 
 

Osadní výbor sídliště OKD 
předseda Mgr. Jan Latoň 

Členové
Aneta Pospíšilová 
Ing. Tomáš Barták  
Ing. Hana Sousedíková  
Tomáš Strakoš 
Vladimír Neckář 
Michaela Witassková 

Zastupitelé schválili složení čtyř osadních výborů

Na hřbitově březiny pokládali kytice členové vedení města spolu se zástupci 
armády ČR.                                                                                             Foto: ivana Gračková

Novou kogenerační jednotku na 
výrobu elektrické energie instalova-
la letos v Hlučíně městská obchod-
ní společnosti Vodovody a kanaliza-
ce (VaK) Hlučín.  

„Kogenerační jednotka je nyní ve 
zkušebním provoze. První vyrobe-
né kilowaty už dodává do sítě,“ ře-
kl ředitel VaK Hlučín Petr Schimá-
nek. Jako palivo jednotka využívá 
bioplyn vyprodukovaný při meta-
nizačních procesech v čistírně od-
padních vod. Ten byl dříve zcela 
nevyužitý. Veškerá energie, kterou 
kogenerační jednotka vyrobí, VaK 
Hlučín využije pro čistírnu. Podle 

předběžných odborných odhadů by 
měla pokrýt 20 až 25 procent ener-
getické spotřeby čistírny. 

„Pochopitelně hodláme maximálně 
využít potenciál výroby elektrické 
energie, proto budeme technologic-
ké procesy ještě dále zdokonalovat. 
Do čtyř let chceme u čistírny dosáh-
nout padesátiprocentní soběstačnos-
ti,“ doplnil ředitel. Významná inves-
tice do kogenerační jednotky, která 
bude mít výrazný ekonomický i eko-
logický přínos, ale zdaleka není je-
diná. Společnost zároveň instalovala 
tepelné čerpadlo, které bude zdro-
jem tepla a teplé užitkové vody pro 

správní budovu a technické záze-
mí zaměstnanců VaK Hlučín. „Pri-
márním zdrojem čerpadla je odpadní 
teplo z kanalizačních stok. Jedná se 
poměrně o unikátní technické řešení, 
které přináší pětasedmdesátiprocent-
ní úsporu nákladů na energii,“ kon-
statuje Petr Schimánek. V zavádění 
nových technologických procesů do 
výroby vidí společnost VaK Hlučín 
cestu, jak dlouhodobě snížit provoz-
ní náklady. Tyto úspory budou mít 
z dlouhodobého hlediska význam 
i v cenotvorbě vodného a stočného, 
což je dobrá zpráva pro odběratele 
v Hlučíně.                                     (red)

Nová kogenerační jednotka ušetří elektřinu
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Konec roku je pro městskou repre-
zentaci vždy velmi hektickým a dů-
ležitým obdobím, protože se v té 
době připravuje rozpočet na dal-
ší období. Tentokrát je nespornou 
výhodou, že rozpočet pro rok 2019 
připravuje z velké části původní ve-
dení, a to nejen starosta, ale i ně-
kteří radní a zastupitelé, kteří jsou 
obeznámeni se situací. Je to záru-
kou, že tak zůstane zachována kon-
tinuita rozvoje města, a přitom část 
nových lidí například v radě města 
přidá své čerstvé nápady. 

V roce 2019 očekáváme v souladu 
s odbornými odhady nárůst příjmů 
meziročně zhruba o 8 procent. Jsme 
ovšem obezřetní. Vzhledem k vý-
voji ekonomické situace se osob-
ně domnívám, že nárůst bude vyšší. 
Zatím s tím ale raději nepočítáme, 
posléze toho samozřejmě můžeme 
využít k zainvestování některého 
z projektů, jehož potřebnost se uká-
že až během roku. V minulých le-
tech se nám tento obezřetný přístup 
vždy vyplatil.

V roce 2019 už určitě nebudeme 
využívat k financování další úvě-
rové zdroje. Investiční úvěr na vý-
stavbu tělocvičen v Darkovičkách 
a Bobrovníkách jsme získali v té 
nejvhodnější době, za velmi vý-

hodných úrokových podmínek. Je-
ho splátky a úroky, které nás čekají 
v příštím období, tak jistě neohro-
zí finanční stabilitu a tudíž ani dal-
ší rozvoj města. Potřeby města bu-
deme v příštím roce financovat 
z daňových a nedaňových příjmů 
a z přijatých dotací. 

Ve výdajové části rozpočtu jsme si 
pro rok 2019 stanovili některé prio-
rity, které jsme promítli do připra-
vovaného rozpočtu. Nově dáváme, 
případně navyšujeme prostřed-
ky určené na výkupy pozemků pro 
takzvaný malý ob-
chvat Hlučína, je-
hož vybudování 
občané města vní-
mají jako zásadní, 
takže už se nechce-
me jen spoléhat na 
nějaký další krok 
státu. Větší objem 
prostředků chceme 
vyčlenit na budo-
vání cyklostezek, 
a také na zatraktivnění štěrkovny 
ještě v době sanačních prací. 

Oproti dvěma až třem minulým 
letům o něco málo zredukujeme 
prostředky určené na opravy sil-
nic a chodníků. V minulém období 
jsme totiž do nich investovali nejví-
ce v historii města, takže velká část 
už je opravena. Další chceme řádně 
připravit nejen projektově, ale také 
předchozími rekonstrukcemi sítí, 

Zastupitelům předkládáme uvážlivý 
rozpočet, říká radní Rudolf Gogolín
RozHodovat, KaM PůJdou 
FiNaNCe, budou NyNí
i obČaNé. 

které jsou v ulicích uloženy.       
Budeme velmi uvážliví, a proto 

nyní řádně prodiskutujeme a pro-
myslíme koncepci parkování ve 
městě, k níž se chystá generel, a ta-
ké koncepci rozvoje odpadového 
hospodářství. Až poté přijmeme de-
finitivní rozhodnutí spojená s další-
mi investicemi. 

V rozpočtu města chceme navýšit 
částky na další rozšíření dětských 
hřišť a sportovišť. Nově předáme 
určitou část prostředků k rozdělení 
občanům v rámci takzvaného par-

ticipativního roz-
počtu. Zkraje roku 
vypracujeme pra-
vidla jeho čerpání. 

Z hlediska ob-
jemu prostředků 
bude v roce 2019 
největší připra-
vovanou investi-
cí výstavba šaten 
a zázemí pro naše 
sportovce v areálu 

hlučínského stadionu, kterou chce-
me pokrýt z velké části z dotačních 
prostředků, jež jsou v tomto obdo-
bí na takové účely k dispozici. Nej-
větší objem investic určených pro 
školy půjde v příštím roce Základ-
ní škole Hornická na sídlišti OKD, 
kde v minulosti čerpali ve srovnání 
s dalšími školami méně. 

Všechny osadní výbory mohou 
nově čerpat navýšenou částku své-

ho rozpočtu účelově vázanou na 
kulturní a společensko-sportovní 
činnost. 

Důsledkem investic z minulých let 
jsou pochopitelně zvýšené provoz-
ní náklady, například na fungování 
dvou nových tělocvičen a podob-
ně. Domnívám se, že je to rozum-
né, protože tak zlepšujeme kvalitu 
života občanů ve městě včetně jeho 
okrajových částí. Rok 2019 je v této 
oblasti rozpočtově pokrytý. 

Ve snaze zvýšit přímou odpověd-
nost za rozvoj města jsme nově roz-
hodli, že každý radní bude garan-
tem za určitou oblast, která byla, je 
a bude pro spokojený život občanů 
v Hlučíně významná.  Své garan-
ty tak bude mít příprava budování 
malého, respektive velké obchva-
tu města, nové investice a opravy; 
školství a sociální problematika; 
koncepce parkování a drobné do-
pravní stavby; rozvoj sportu a spor-
tovišť; vyrovnaný rozpočet města 
a kontrola efektivního hospodaře-
ní všech městských firem a organi-
zací; zatraktivnění štěrkovny; roz-
voj kultury, péče o mladé rodiny 
a zkrášlování města. 

O příjmech, výdajích a jejich 
struktuře v rámci rozpočtu na rok 
2019 rozhodne Zastupitelstvo měs-
ta Hlučína na svém posledním le-
tošním zasedání ve čtvrtek 13. pro-
since.                       Rudolf Gogolín

radní města Hlučína 

větší obJeM 
PRoStředKů 
CHCeMe vyČleNit 
Na budováNí 
CyKloStezeK. 

„

Také první den roku 2019 se bude v Hlučíně ko-
nat už tradiční Novoroční ohňostroj. Uspořádají 
ho městská příspěvková organizace Sport a kul-
tura Hlučín a společnost Tarra pyrotechnik. Jak 
potvrdila zpráva odborné firmy, ohňostroj nijak 
neohrozí kvalitu ovzduší.  

Ohňostroj se uskuteční na Hlučínském jeze-
ře v úterý 1. ledna v 18 hodin. Potrvá 13 minut 
a odehraje se na české hudební skladby. 

„Ohňostroj bude jako již tradičně oslavou pří-
chodu nového roku. Věříme, že diváci opět dora-
zí na Hlučínské jezero ve velkém počtu a vytvoří 
tak skvělou atmosféru,“ uvedl Michal Křižák ze 
společnosti Tarra pyrotechnik.

 Město má čerstvě k dispozici zprávu o měření 
škodlivin uvolněných při letošním letním Festi-
valu ohňostrojů. Ta dokládá, že ohňostroje u je-
zera neohrožují kvalitu ovzduší. Město měření 
zadalo na základě požadavků občanů. Uskuteč-
nilo se během všech tří ohňostrojů a jeden další 
den pro srovnání. Odběry se dělaly po celé čty-

Měření potvrdila, že ohňostroje ovzduší nepoškozují 

ři dny v desetiminutových intervalech.  Zprá-
vu s výsledky měření zpracoval pro město Hlu-
čín Český hydrometeorologický ústav. Odborná 

společnost měřila NO2 (oxid dusičný), NO (oxid 
dusnatý), NOx (oxidy dusíku), CO (oxid uhel-
natý), SO2 (oxid siřičitý) a O3 (přízemní ozon). 
Naměřené koncentrace u všech plynů byly hlu-
boko pod imisními limity pro ochranu zdraví, 
jak je definuje Zákon o ochraně ovzduší. Dále 
se prověřovaly suspendované prachové části-
ce PM10 a PM 2,5, u nichž se koncentrace ni-
jak výrazně nelišily ode dne, kdy se žádný oh-
ňostroj nekonal. Pod imisním limitem zůstaly 
i těžké kovy As (arsen), Cd (kadmium), Ni (nikl) 
nebo Pb (olovo). 

„Z výsledků kontinuálního měření plynných 
znečišťujících látek, z analýzy těžkých kovů 
a suspendovaných částic vyplynulo, že ač v ně-
kterých případech došlo ke krátkodobému mírné-
mu zvýšení koncentrací prachových částic PM10 
a PM2,5, tak žádný z limitů, jak ho stanovuje zá-
kon, nebyl překročen,” uvedla vedoucí odboru 
životního prostředí Městského úřadu Hlučín So-
ňa Prášková.                                                     (iga)

tarra pyrotechnik vždy připraví podívanou, na kte-
rou jezdí do Hlučína tisíce lidí. 

Foto: archiv společnosti tarra pyrotechnik
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Výsledky z úsekového měření, kte-
ré od začátku listopadu funguje v uli-
ci Celní, jsou varovné. Dokládají, že 
kolem štěrkovny jezdí někteří řidiči 
skutečně rychle.

„Neslavným rekordmanem je řidič, 
kterému byla naměřena rychlost 117 
kilometrů v hodině,“ upozornil ve-
doucí Městské policie Hlučín Luděk 
Olšovský. Ve třinácti případech zaří-
zení v úseku s povolenou padesátkou 
zaznamenalo rychlost v rozmezí od 
90 do 100 kilometrů v hodině, v pěti 
případech pak rychlost vyšší než 100 
kilometrů v hodině.  Úsekové měření 
v Celní je obousměrné, měřený úsek 
je dlouhý 372 metrů. Celkem stráž-

níci za prvních dvacet dní listopadu 
evidují 639 přestupků, častěji se jich 
řidiči dopouštějí při výjezdu z centra 
ve směru na Děhylov, kde jich je za-
znamenáno 479. 

„Úsekové měření instalované před 
zhruba dvěma lety v Ostravské vý-
razně zklidnilo dopravu. Čísla doklá-
dají, že řidiči začali jezdit pomale-
ji. Věříme, že stejný dopad bude mít 
i měření v Celní. V lokalitě přecháze-
jí silnici lidé mířící do Dětského ran-
če Hlučín či do areálu Hlučínského 
jezera, často tam chodí mládež a děti.  
Místo si proto zaslouží větší důraz na 
bezpečnost provozu,“ uvedl starosta 
Hlučína Pavel Paschek.               (iga)

Rekord byl 117 km v hodině

Domov pod Vinnou horou, p.o.
Hledá s nástupem od 1. 1. 2019 nebo dohodou

 ZDRAVOTNÍ SESTRU
• Směnnost: dvousměnný provoz (ranní, odpolední)

• Mzda: 21.300 až 34.000 Kč
• Požadujeme: trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost, spolehlivost

• vzdělání: Szš, vošz nebo vš

      PRACOVNÍKA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH – PŘÍMÁ PÉČE
• Směnnost: Nepřetržitý provoz (12 h směny)

• Hrubá mzda cca 22.000 Kč
• Požadujeme:

• trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost, spolehlivost,
trpělivost, vstřícnost, úctu a laskavý přístup k lidem.

• vzdělání: vyučen

• K výše uvedeným místům nabízíme:
• Příspěvek na dovolenou, podnikové stravování,

• Po zapracování osobní ohodnocení, 5 týdnů dovolené,
• Příjemné pracovní prostředí. 

Kontaktní osoba: p. edita Kawková, diS. tel: 727 939 262
       e-mail: dps@ddhlucin.cz

Den otevřených dveří přilákal 
v úterý 27. listopadu k prohlídce 
hlučínské radnice desítky lidí. Vi-
děli reprezentativní kancelář staros-
ty s výhledem na náměstí a s obrazy 
zachycujícími typická místa Hlučí-
na, pobyli v jednací místnosti rady, 
kde padají nejdůležitější rozhodnu-
tí o budoucnosti města, obdivova-
li pozlacené insignie, které se líbily 
nejvíce dětem. 

„Autorem hlučínských insignií je 
akademický sochař André Vícha 
z Uherského Hradiště, kam jsme za 
ním před více jak čtrnácti lety jez-
dili,“ prozradila zasvěcená průvod-
kyně Jarmila Harazinová z odbo-
ru vnitřních věcí Městského úřadu 
Hlučín. Insignie si město nechalo 
vyrobit v roce 2005. Zajímavostí je, 
že řetěz je zdoben syntetickým sma-
ragdem. 

Největší zájem ale měli návštěvní-
ci radnice o prohlídku půdy a balko-
nu. „Jsou to místa, kam se a rozdíl 
od kanceláří občané běžně nedo-
stanou. Půda historické budovy má 
osobitou atmosféru a navíc se všich-
ni zajímali, jak vypadají hodiny 

Na Boží hod a Nový rok se 
odpadky odvážet nebudou

O vánočních svátcích se budou 
měnit některé termíny svozu odpa-
dů. 

Na Štědrý den 24. prosince se bu-
dou odvážet odpadky jako jiná pon-
dělí. Na Boží hod 25. prosince svo-
zové vozy jezdit nebudou, náhradní 

termín bude už v sobotu 22. prosin-
ce. O druhém svátku vánočním ve 
středu 26. prosince se svoz usku-
teční v řádném termínu. Změna 
se dotkne ještě úterý 1. ledna. Ná-
hradní termín je stanoven na sobotu  
29. prosince.                                  (red) 

Zájem byl o půdu a balkon

z rubové strany. Balkon zase nabízí 
krásný pohled na celé náměstí, kde 
se zrovna v daný den za pomoci těž-
ké techniky stavěl vánoční strom,“ 
zmínila Jarmila Harazinová mož-
né důvody, proč půda a balkon zce-
la převálcovaly všechny ostatní pro-
story na radnici.                           (iga)

Hlučínské insignie budily zasloužený 
zájem návštěvníků. 

Foto: ivana Gračková
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Co vysílat veřejným rozhlasem 
v Hlučíně, Darkovičkách a Bobrov-
níkách je otázka, s níž se radnice 
obrací na občany. 

Varovný systém, který město le-
tos pořídilo z velké části z dotace, 
bude prioritně sloužit k upozornění 
obyvatel v případě nenadálých udá-
lostí, živelních pohrom a k předání 
příslušných pokynů, kterými se by 
se měli občané v případě ohrožení 
řídit. 

Systém tlampačů umístěných po 
celém Hlučíně včetně jeho měst-

ských částí lze ale využít i k běž-
nému informování obyvatel města 
například o termínech konání ve-
řejných schůzí, zasedání zastupi-
telstva, o kulturních, sportovních 
a společenských akcích. Je pocho-
pitelné, že pro takové informace by 
se musely vyhradit konkrétní ter-
míny a použít stálá hudební znělka, 
aby lidé byli na vysílání rozhlasu 
připraveni a nezaskočilo je. 

Otázkou, na kterou si vedení měs-
ta ani radní v této chvíli neumí od-
povědět, je, zda by takovou službu 

lidé vůbec uvítali, nebo by je na-
opak vysílání obtěžovalo. Prosíme 
proto občany města, aby odpově-
děli na naše otázky a anketní lístek 
nám doručili nejpozději do 10. led-
na poštou nebo osobně na adresu 
Městský úřad Hlučín, Mírové ná-
městí 23, 748 01 Hlučín. 

Anketu je možné vyplnit také na 
webu města, ve zjednodušené verzi 
bude ve druhé polovině ledna umís-
těna též na Facebooku města Hlučí-
na, kde už bude reflektovat náměty 
a nápady občanů.                      (red)

Radnice se ptá, zda občané 
chtějí informace veřejným rozhlasem

Uvítali byste vysílání informací o dění ve městě prostřednictvím veřejného rozhlasu?  

Pokud ne, tak proč? ..................................................................................................................................................................

v jaké frekvenci by bylo vysílání vhodné? .........................................................................................................................

v  jakých časech? ........................................................................................................................................................................

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 patnácti 
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

Pošta v Darkovičkách 
bude mít delší 
provozní dobu

Pošta partner v Darkovičkách bu-
de rozšiřovat provozní dobu pro ve-
řejnost. Družstvo tempo, které ji 
provozuje, reaguje změnou na při-
pomínky občanů. „Nově stanove-
né provozní hodiny budou platit 
od 1. ledna 2019,“ informovala ve-
doucí hlavní pošty v Hlučíně Eliš-
ka Buhlová.  Od pondělí do pátku 
bude otevřeno od 8 hodin, v pondělí 
do 16 hodin, v úterý a v pátek do 12 
hodin, ve středu do 17.30 a ve čtvr-
tek do 12.30. O víkendech zůstane 
pošta partner nadále zavřená.   (red) 

Výměna svítidel veřejného osvět-
lení v Darkovičkách a Bobrovnách 
skončila v listopadu. Původní sodí-
kové výbojky, z nichž některé slou-
žily i více než dvacet let, nahradi-
la nová svítidla, která nejen lépe 
osvětlí komunikace, ale navíc podle 
předběžných výpočtů uspoří až 48 
procent energie. 

„Celkem firma MKK lightservis 
z Ostravy vyměnila 316 svítidel, 
v místech s nedostatečným osvětle-
ním navíc instalovala 89 nových,“ 
uvedla Svatava Baránková z úse-
ku regionálního rozvoje Městského 
úřadu Hlučín. Celkové náklady na 
obnovu veřejného osvětlení v Bob-
rovníkách a Darkovičkách jsou 3,3 
miliony korun včetně DPH, až 50 
procent pokryje dotace poskytnu-
ta ze Státního programu na podpo-
ru úspor energie na období 2017 až 
2021 s Program EFEKT 2018. (iga) 

V Darkovičkách
a Bobrovníkách nyní 
bude lépe vidět

O závěsném znaku 
rozhoduje starosta

Důležité momenty pro Hlučín, ale 
i pro jeho jednotlivé občany, mo-
deruje někdo z představitelů měs-
ta  se zlatým řetězem na krku. Mů-
že se jednat o významné historické 
okamžiky, ale i svatby, nebo vítá-
ní občánků. Noví radní v listopa-
du potvrdili, že i v budoucnu mo-
hou závěsný odznak užívat všichni 
členové Rady města a tajemník 
úřadu při významných příležitos-
tech a obřadech. „Přednost užít zá-
věsný odznak a právo rozhodnout 
o tom, kdo závěsný odznak ze stano-
vených osob užije, má vždy staros-
ta,” informoval tajemník městského 
úřadu Petr Čegan.                      (red)  
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Mikulášskou nadílku zve srdečně 
děti a jejich rodiče Dům dětí a mlá-
deže v Hlučíně. Akce se uskuteční, 
jak to má být, na Mikuláše ve čtvr-
tek 6. prosince v sále domu dětí. 

„Pokud chcete obdarovat děti pro-
střednictvím Mikuláše, doneste ba-
líčky označené čitelně jménem dítě-
te nejpozději do středy 5. prosince,“ 
vyzval pedagog volného času domu 
dětí Michal Srovnal. Pro rodiče, kte-
ří ještě nevědí, čím by své ratolesti 
udělali radost, dům dětí zároveň na 
6. prosince připravil oblíbený Tele-
fon Ježíškovi.                           (red) 

Nadílka se chystá
v domě dětí

V lesní školce mají děti jedineč-
nou příležitost prožít koloběh ro-
ku uprostřed přírody. I na podzim 
a v zimě tráví celá dopoledne v le-
se. Kdo z dospělých školku navští-
ví, může jen žasnout, jak jsou tu 
děti samostatné a možná ho překva-
pí, že děti přesně ví, co po čem ná-
sleduje. Přestože je každý den ji-
ný, denní rituály spojené s ranním 
kruhem, odchodem do lesa, nebo 
pravidla pojená s obědem jsou už 
všem dobře známé. V lesní škol-
ce tak plyne čas rytmicky, ale přes-
to v takovém tempu, jaké vyhovuje 
samotným dětem. 

Rytmus roku je v lesní školce spo-
jen s řadou slavností a tradic, kte-
ré pomáhaly už našim předkům 
orientovat se v čase a v návaznos-
ti na měnící se přírodu dávají smy-
sl i moderním lidem. V lesní školce 
děti na podzim prožily Dušičkovou 
slavnost, kdy děkovaly lesu za hoj-

nost a učily se ztišení a zpomalení, 
které doprovází zimní období roku. 
Na slavnost rodiče přinesli doma 
upečené dobroty a společně s dět-
mi vzpomínali na své předky, zpí-
vali a prošli si v tichosti světýlko-
vou stezku. 

Zanedlouho poté přijel do škol-

ky sv. Martin. Děti prožívaly pří-
běh o odvaze a pomoci slabšímu, 
vyráběly si bílé koně a se zájmem 
poslouchaly hrdinské příběhy. Ve 
školce se také uskutečnila hudeb-
ní dílna, na které si děti vyzkouše-
ly orffovy nástroje, napodobova-
ly zvuky podzimního počasí a hráli 

si na broučky, kteří se ukládají ke 
spánku. Na konci listopadu se pak 
děti vydaly na exkurzi do hasičské 
zbrojnice. Advent ve školce začí-
ná netradiční oslavou sv. Mikuláše, 
kdy se hraje stínové divadlo o živo-
tě dobrotivého muže Mikuláše a dě-
ti nakonec obdarují jeho. Samozřej-
mě, že i jim Mikuláš něco přinese, 
v lesní školce ale děti nikdo čertem 
nestraší, důraz je kladen na zážitek 
toho, že dobro je mocnější. 

V adventu se v lesní školce ko-
nají i akce pro veřejnost. V sobotu  
1. prosince proběhne dílna jen pro 
ženy, tvoření lesního adventního 
věnce.  V sobotu 15. prosince v 10 
hodin jsou zváni tatínci a dědečko-
vé s dětmi na adventní dílnu se dře-
vem. Vyrábět se budou betlémské 
postavy, ale fantazii se meze nekla-
dou. V pondělí 17. prosince budou 
vítáni všichni ti, kteří mají zájem 
zjistit, jak lesní školka funguje. Od 
16 hodin tu proběhne beseda nejen 
pro zájemce o docházku.

Tereza Sládečková
koordinátorka lesní školky

Ve Vrabčím hnízdě děti prožily Dušičky, 
svátek sv. Martina a přijde za nimi i Mikuláš

trávit čas venku za každého počasí a připravovat dětem nezapomenutelné zá-
žitky - to jsou hlavní motta lesní školky.                                     Foto: zdeněk Poruba 

 JaK FuNGuJe leSNí šKolKa, 
Se MoHou záJeMCi 
PřeSvědČit 17. PRoSiNCe.

Naše Základní škola Hornická 
z Hlučína získala na základě kri-
térii stanovených Centrálním pod-
půrným střediskem pro eTwinning 
v Bruselu Evropský certifikát kva-
lity (European Quality Label). Udě-
len nám byl za mezinárodní projekt 
„My Friend Land is for YOU“. 

Spolupracovali jsme v něm se 
školami z Moldávie, Rumunska, 
Gruzie a Ukrajiny. Projekt jsme re-
alizovali přes platformu eTwinning 
(www.etwinning.net) programu 
ERASMUS+. 

Platforma podporuje on-line spo-
lupráci škol a učitelů na dálku za 
pomoci digitálních technologií. 
Náplní projektu bylo představe-
ní svého města a školy postavič-
kou sestavenou z lega a navazování 
vzájemné spolupráce dětí z různých 
zemí přes jednoduché aktivity. 

Žáci tak měli možnost vedle prak-
tického využití svých znalostí an-
gličtiny jako komunikačního jazy-
ka mezi partnery, a taktéž vytvářet 
informační materiály pomocí digi-
tálních technologií. Na závěr se ov-

Získali jsme certifikát za mezinárodní spolupráci

šem musely propojit i se zručností 
manuální.            Barbara Glacová

učitelka

Poznávací exkurze do nedaleké-
ho koncentračního tábora Osvětim 
(Auschwitz) jsme se my, studen-
ti hlučínského gymnázia, účastnili 
v pondělí 15. října. Po příjezdu do 
polského města Osvětim se všech 
90 studentů rozdělilo do tří skupin. 
Se svými průvodci jsme poté vyra-
zili vstříc nechvalně známé bráně 
s nápisem „Arbeit macht frei“. Tam 
začala první etapa prohlídky.

Po jednotlivých částech koncen-
tračního tábora nás provázel milý 
pan průvodce, který nás seznámil 

s historií tohoto místa a vysvětlil 
nám všechno, co se zde během tzv. 
holocaustu odehrávalo. Při průcho-
du jednotlivými budovami jsme vi-
děli staré kufry, nádobí, oblečení, 
boty i vlasy lidí, kteří v tomto tábo-
ře zemřeli. Nahlédnout jsme mohli 
také do místností, kde vězni spali, 
do krematorií a plynových komor. 
A přišlo nám až neskutečné, jak 
strašné věci dokáže člověk udělat 
jinému člověku.

Po prohlídce hlavního tábora jsme 
se přesunuli do druhé části této „to-

várny na smrti“. Do Osvětimi II 
– Březinky (Birkenau). Zde jsme 
viděli koleje, po kterých vlaky při-
vážely vězně z celé Evropy, trosky 
krematorií a plynových komor, kte-
ré se Němci snažili na konci druhé 
světové války zničit, a také památ-
ník věnovaný všem obětem, které 
tímto děsivým místem prošly, nebo 
zde přišly o život.

Byla to velmi zajímavá zkušenost, 
hodně silný a psychicky náročný 
zážitek, který v nás zanechal hlubo-
ký dojem.         Jana Jarošová, 3. A

Byli jsme na exkurzi v polské Osvětimi

Nakonec bylo nutné projevit i manu-
ální zručnost.       Foto: archiv projektu 

Přijede Hopsalín
Oblíbený klaun Hopsalín, kte-

rý baví děti už od roku 1993, při-
jede do Hlučína už na začátku no-
vého roku. 

Tradičně zahájí v kulturním do-
mě hlučínskou plesovou sezonu ve 
čtvrtek 6. ledna maškarním plesem 
pro děti. 

„Je to ten nejbarevnější a nejbá-
ječnější ples v Hlučíně,” prozradila 
vedoucí kulturního domu Veronika 
Antončíková.                            (red)
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Muzikál – moje láska se jmenuje 
koncertní program zpěvačky Leony 
Machálkové, s nímž se chystá příš-
tí rok v březnu do Hlučína. Jak sa-
ma říká, na své vystoupení, které se 
odehraje v sobotu 23. března od 19 
hodin v Kulturním domě Hlučín, se 
velmi těší. „V Hlučíně se chystám 
zazpívat překrásné árie z těch nej-
lepších světových i českých mu-
zikálů za doprovodu mojí kapely. 
Jako hosta uvidíte mého dlouhole-
tého kamaráda, vynikajícího zpěvá-
ka a herce Radima Schwaba, s nímž 
jsem se poprvé potkala na konci 90. 
let v muzikálu Monte Cristo. Dnes 
tento skvělý sólista hraje mimo jiné 
hlavní roli v muzikálu Fantom ope-
ry,“ vzkázala populární zpěvačka. 
Na koncertě zazní melodie z muzi-
kálů West Side Story, Jesus Christ 

Leona Machálková zazpívá 
v Hlučíně písně z muzikálů

zpěvačka se do Hlučína těší.  
Foto: archiv

Festival Štěrkovna Open Music 
bude v příštím roce dějištěm pre-
miéry unikátního spojení filharmo-
nie a špičkového DJ, kteří společně 
uvedou největší hity světové taneč-
ní hudby. 

Projekt Symphonic Dance Mu-
sic, Janáčkovy filharmonie Ost-
rava a držitele řady titulů v oblas-
ti technického DJingu DJ Lowy, se 
poté od Hlučínského jezera vypra-
ví na pouť Českou republikou i do 
zahraničí. Písně francouzského dua 
Daft Punk, amerického producen-
ta Rogera Sancheze či legendárních 
uskupení jako The Chemical Bro-
thers či The Prodigy doplní působi-
vá laserová show a projekce na ob-
řích LED obrazovkách. 

„Při přípravě festivalu Štěrkovna 
Open Music se v posledních letech 
snažíme program okořenit řadou 
mimořádných projektů. Symphonic 

Dance Music je jedním z nich. Prá-
vě takovými počiny se chceme od-
lišit od konkurence a nabídnout po-
sluchačům to, co jinde neuslyší,” 
řekl za pořadatele festivalu David 
Moravec. 

„Věříme, že 
spojení vynika-
jícího orchestru, 
špičkového DJ 
a velmi kvalitní 
doprovodné ka-
pely vytvoří zá-
žitek, o kterém 
se bude hodně 
mluvit,“ dodal 
další jednatel 
pořádající spo-
lečnosti New Wind Production Ma-
těj Ostárek.

Nové aranže pro Symphonic Dan-
ce Music připravuje Jan Lstibůrek. 
Baskytarista ze skupiny Tomáše 

Kluse na spolupráci kývl bez pře-
mýšlení. „Je to pro mě obrovská 
výzva. Něco, co snad u nás nemá 
obdoby. U toho jsem prostě chtěl 
být,” řekl hudebník, který sklidil 

uznání kritiky 
už za symfonic-
ké úpravy písní 
Tomáše Kluse. 

Ani ředitel Ja-
náčkovy filhar-
monie Jan 
Žemla se pří-
liš nerozmýš-
lel, zda se s or-
chestrem do 
takového dob-
rodružství pus-

tí. „Reagoval jsem pozitivně už na 
první podnět. Naše filharmonie má 
z posledních let s podobnými, ne 
úplně klasickými projekty velké 
zkušenosti. Ještě nikdy jsme ale ne-

spolupracovali na pódiu s diskžoke-
jem. Věřím ale, že se tento projekt 
zařadí mezi ty úspěšné a neskončí 
jen u jediného uvedení,” řekl ředi-
tel Žemla a dodal, že v minulosti už 
orchestr vystupoval například s Ja-
romírem Nohavicou či Vojtou Dy-
kem a B-Side Bandem.

Festival se bude konat v Hlučíně 
ve třech dnech od 25. do 27. červen-
ce 2019, Symphonic Dance Music 
bude poslední den jeho vrcholem. 
K jeho hlavním hvězdám budou pa-
třit skupiny Chinaski, Divokej Bill, 
Stromboli, Jelen, písničkář Xin-
dl X, rapper Marpo nebo zpěvač-
ka Lucie Bílá s metalovou kape-
lou Arakain. Vstupenky už jsou od 
poloviny listopadu k dostání v sí-
ti Ticketstream a v předprodejních 
místech v hlučínské Hospodě 56 či 
v opavské prodejně Sluna. 

Ivana Gračková

Festival přinese unikátní spojení filharmonie a diskžokeje

Jeden z hudebních výletů Svato-
václavského festivalu se bude konat 
v Hlučíně v sobotu 8. prosince v 15 
hodin v Červeném kostele. Soubor 
Ensemble Inégal se svým dirigen-
tem Adamem Viktorou uvede pro-
gram s názvem Michnova Loutna 
česká.  Nástrojové obsazení soubo-
ru zahrnuje varhany, dvoje housle, 
violoncello a loutnu, součástí jsou 
také vokály. Soubor získal evropské 
renomé díky svým vysoce ceněným 
koncertům a CD nahrávkám a stal 
se synonymem pro objevy z odkazu 
geniálního českého barokního skla-
datele Jana Dismase Zelenky. 

„Ensemble Inégal je všestranné 
hudební těleso, jehož interpretační 

záběr se pne od renesanční hudby 
až po hudbu současnou. Koncertuje 
na prestižních evropských festiva-
lech jako Pražské jaro, Musica An-
tiqua Brugy, Oude Muziek Utrecht, 
Lufthansa Festival of Baroque Mu-
sic London, De Bijloke Gent, As-
chaffenburger Bachtage, Bach Fes-
tival Riga a mnoha dalších,“ uvedla 
Hana Honkyšová ze spolku Sva-
továclavský hudební festival. Na 
koncertě soubor provede skladby 
Adama Václava Michny z Otrado-
vic, barokního, hudebního sklada-
tele, sbormistra, varhaník a básní-
ka z počátku 17. století. Vstupenky 
se budou prodávat i na místě za 150 
korun.                                         (iga)

V Červeném kostele zazní
hudba barokního skladatele
Adama Václava Michny

Soubor ensemble inégal.                                                Foto: archiv ensemble inégal

Superstar, Dracula, Monte Cristo, 
Mamma Mia!, Bídníci atd.        (iga)

Pořadatelé divadelního festivalu 
Letní Šapitó uvedou v příštím ro-
ce v červnu v cirkusovém stanu na 
břehu Hlučínského jezera také Si-
monu Stašovou v legendární ko-
medii Skleněný zvěřinec. Dále se 
představí produkce slavného před-
stavení Caveman, které je dlouho-
době beznadějně vyprodané všude, 
kde se objeví.

Hru Tennesseeho Williamse Skle-
něný uvádí Divadlo bez zábradlí. 
„Konečně jsem dozrála do role mat-
ky Amandy, do té bláznivé matky, 

které tak dobře rozumím.  Amanda 
je na zabití i k pomilování, tak ja-
ko celý ten náš neuvěřitelný život,” 
řekla ke své roli Stašová.

Caveman je slavná one man show 
o tom, co dělá muže mužem a ženu 
ženou, o lásce, partnerství a o roz-
dílech i utajených kvalitách obou 
pohlaví. Festival Letní šapitó se na 
louce u Hlučínského jezera usku-
teční od 11. do 17. června. Mezi 
dalšími hvězdami, které se v Hlu-
číně objeví, budou Petr Nárožný, 
Martin Dejdar či Jan Kraus.     (red)

Stašová bude na Letním Šapitó



Papír a železné i neželezné kovy lze odevzdat na sběrném dvoře Tech-
nických služeb Hlučín a ve sběrných surovinách, např. spol. Ritschny  
Kovošrot v Ostravské ulici u Dřevařských závodů, tel: 724 890 347. 

Otevírací doba:
Po:          8.00 – 12.00       12.30 – 15.00
Út –Pá:   8.00 – 12.00       12.30 – 16.00
So:          8.00 – 12.00 (vždy 2. a 4. sobota v měsíci)

Sběrné suroviny (papír, kov)

Odpadový kalendář města Hlučína pro rok 2019 - spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Do kontejnerů na plasty, tetrapa-
ky a drobné kovové odpady (žlu-
tá barva) patří nejen PET láhve. 
Lze do nich vhazovat také kelím-
ky, sáčky, fólie, výrobky a oba-
ly z plastů, polystyren, krabice od 
mléka a džusů, plechovky,  oba-
ly od sprejů apod. V žádném pří-
padě do nich nepatří novodurové 
trubky, obaly od nebezpečných lá-
tek, jako jsou motorové oleje, che-
mikálie, barvy apod. Přesnější in-
formace jsou uvedeny na nálepce 
umístněné na kontejneru. Plasto-
vé láhve je vždy třeba sešlápnout 

nebo zmačkat, aby byl co nejvíce 
zmenšen jejich objem!

Výsyp kontejnerů s plasty pro-
bíhá pravidelně dvakrát týdně, 
vždy v pondělí a ve čtvrtek. Prio-
ritně se však plasty ukládají do ig-
elitových pytlů, které se občanům 
města zdarma vydávají v poklad-
ně městského úřadu. Kontejnero-
vý svoz je doplňkový. 

Svoz plastů v pytlích bude probí-
hat vždy ve středu podle harmo-
nogramu jednou za měsíc. Pytle je 
třeba mít vystavené před domem 
od 6  do 22 hodin.

Ve městě Hlučíně je již nyní umístěno celkem  51 hnízd pro kontejnery na separovaný odpad. Žlutých kontejnerů na plasty je 59, modrých na papír 
49, dělených duo na sklo barevné i bílé 23, zelených na barevné sklo 15 a bílých na sklo čiré 14. Každoročně se počet kontejnerů zvyšuje a tím se 
pro občany zkracuje docházková vzdálenost k nim. 

svozová oblast

a  

svozová oblast

b

Svozové oblasti pytlového svozu plastového odpadu

svozová oblast A - město Hlučín od ulice opavská a ostravská směrem na darkovičky 

svozová oblast B - město Hlučín od ulice opavská a ostravská směrem na bobrovníky 

svozová oblast C - městské části darkovičky a bobrovníky

Směsné plasty, tetrapaky
a drobné kovové odpady

Do kontejnerů na sklo (bílá nebo 
zelená barva) se mohou vhazovat 
láhve od nápojů, skleněné nádoby, 
skleněné střepy i tabulové sklo. 

Pozor! Do kontejneru na bílé 
sklo se může vhazovat pouze  čiré 
sklo, sklenice apod. Odpad z ba-

revného skla znehodnotí obsah 
celého kontejneru. Do žádného 
z kontejnerů na sklo nepatří kera-
mika, porcelán, autosklo, drátěné 
sklo a zrcadla.  Výsyp kontejnerů 
na sklo bude probíhat pravidelně 
ve třítýdenním intervalu. 

Sklo, skleněné láhve, 
střepy, tabulové sklo

Do kontejnerů na papír (modrá 
barva) lze dávat kartony, noviny, 
časopisy, kancelářský papír, počí-
tačový papír a neznečištěný oba-
lový papír. Do kontejneru nepatří 
žádné igelity a jakýkoliv znečiš-
těný papír. Výsyp kontejnerů na 
papír probíhá pravidelně dvakrát 
týdně, vždy v úterý a v pátek.

Papír, kartony, noviny
Drobný elektroodpad se vyha-

zuje do kontejnerů červené bar-
vy, které jsou umístěny na třech 
místech: 1 ks Hlučín parkoviště 
Bochenkova, 1 ks Darkovičky za 
Jednotou a 1 ks Bobrovníky ul. 
Požárnická u Jednoty.

Svoz kontejnerů probíhá dle po-
třeby.

Drobný elektroodpad

Nevyužívané léky se vrací bezplatně do kterékoliv lékárny.

Nepotřebný textil, oděvy a obuv 
můžete darovat pro pozdější vy-
užití potřebnými. Do kontejnerů 
Diakonie Broumov se umísťuje 
jakýkoliv textilní odpad s výjim-
kou koberců, a silně znečištěných 
oděvů. Do kontejneru lze vhodit 
i obuv, vhodnou k dalšímu použi-

tí. Oděv může být uložen v igelito-
vých obalech. V Hlučíně jsou tyto 
kontejnery umístěny na dvoře TS 
Hlučín na ul. Markvartovická, na 
ul. Čs. Armády u Renty, na sídliš-
ti Rovniny na ul. Dukelská, v Bob-
rovníkách na točně autobusu č. 34 
a v Darkovičkách za Jednotou.

Textil, obuv pro potřebné

Veškerý velkoobjemový odpad 
(např. nábytek, sedací soupravy, 
koberce, umyvadla, toalety apod.), 
nebezpečný odpad (např. motoro-
vé, převodové a mazací oleje, aku-
mulátory, baterky, zářivky, zbytky 
barev, lepidel, znečištěné plechov-
ky), pneumatiky z osobních vozi-
del a motocyklů, veškerý elektro-
odpad s výjimkou fotovoltaických 
panelů (např. ledničky, televizory, 
rádia, počítače, mobily, diskme-
ny, el. nářadí, hračky, kuchyňské 
spotřebiče) a zářivky lze celoroč-
ně ukládat do sběrného dvora TS 
Hlučín v ulici Markvartovické, 
tel: 595 043 591. Bližší informa-

ce k provozu sběrného dvora jsou 
uvedeny na internetové adrese TS 
Hlučín www.tshlucin.cz/sberny-
-dvur.html.Ve sběrném dvoře lze 
odevzdat pouze vytříděný odpad. 
Nevytříděný směsný komunální 
odpad odebírán nebude. Rovněž 
nebude odebírán odpad pocháze-
jící z rekonstrukcí a oprav staveb 
(byty, domy, ploty) nebo z podni-
katelské činnosti. Tento odpad lli-
kvidují občané i podnikatelé vždy 
na své náklady.

Otevírací doba sběrného dvora:
Po-Pá:  8.00 – 18.00
So:  8.00 – 12.00

Velkoobjemový odpad (mimo svozy)

Tento odpad bude likvidován na náklady toho, kdo ho vyprodukoval. 
Kontejner na stavební odpad a jeho odvoz lze objednat za úplatu u TS 
Hlučín. Stavební odpad nepatří do kontejnerů a popelnic na směsný ko-
munální odpad! 

Stavební odpad

Občané Hlučína – fyzické nepod-
nikající osoby mohou celoročně 
ukládat zdarma biologicky rozlo-
žitelné odpady rostlinného původu 
ve sběrném dvoře v areálu TS Hlu-
čín v Markvartovické ulici. Ob-
čané se musí prokázat dokladem 
totožnosti. Takto lze odevzdat pou-
ze odpad z domácností a z údrž-
by zahrad, a to v běžném objemu. 
Sběrný dvůr neodebírá bioodpad 

z údržby luk, nebo z celkových re-
konstrukcí zahrad. Tento odpad 
musí likvidovat každý občan na 
své náklady. Bioodpad se bude při-
jímat od podělí do pátku od 8 do 18 
hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. 
K likvidaci bude odebírán odpad 
kat. č. 20 02 01 Biologicky rozlo-
žitelný odpad. – tráva, seno, drob-
né ořezy ze stromů a keřů (ořezy 
max. do průměru 8cm), apod.

Odpad z údržby zeleně



Oblast E v termínu od  18. 3. – 21. 3. 2019 a od 
7. 10. – 10. 10. 2019

Hlučín: ul. Hrnčířská - u parčíku
 ul. Dr. Ed. Beneše
 ul. Na Krásné Vyhlídce - na konci ulice  
 (na podzim pouze 8. 10. - 9. 10.)
 ul. Dlouhoveská - u klubu důchodců
 (na podzim pouze 10. 10. - 11. 10.) 
Darkovičky: 
 Kulturní dům
 ul. K Mýtu + Vřesinská - křižovatka
 Patorie

LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN

Oblast D v termínu od 11. 3. – 14. 3. 2019 a 30. 
9. – 3. 10.2019

Hlučín:  ul. Hornická - u kotelny
  ul. Hornická  - u věžáků
 ul. Hornická + P. Strádala - křižovatka
 ul. Jarní + Severní - křižovatka
 ul. B. Němcové + Severní - křižovatka
 ul. 1. Máje - vedle kavárny
 ul. Tyršova + Komenského - křižovatka
 ul. Opavská - za bytovými domy
 ul. ČSA napr. polikliniky - za byt. domy

Oblast F v termínu od 25. 3. – 28. 3. 2019 a 14. 
10. – 17. 10. 2019:

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

a

Odpadový kalendář města Hlučína pro rok 2019 - spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje

* Termín splatnosti poplatku za komunální odpady 
(k tomuto datu již musí být částka připsána na účet 
města Hlučína)

*
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POPLATEK

Kontejnery budou přistaveny v průběhu prvního dne svozu, během termínu budou po naplnění odvezeny 
a znovu přistaveny, poslední odvoz bude vždy poslední den mezi 7 a 12 hodinou.



ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

Oblast G v termínu od 1. 4. – 4. 4. 2019 a 21. 
10. – 24. 10. 2019:

Hlučín: nad cihelnou - na pravé straně
 Jasénky - pod Mušálem

Bobrovníky: 
 Malánky - odbočka na Vrablovec
 ul. Požárnická - Hrabová
 ul. Lesní - u hasičské zbrojnice
               ul. Na Sídlišti - konec ulice
               ul. Střední + Křivá - křižovatka
 ul. U Hájenky
 na točně MHD č. 34

Odpadový kalendář města Hlučína pro rok 2019 - spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje
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Svoz probíhá na jaře a na 
podzim. Do kontejnerů lze 
ukládat výhradně velkoobje-
mový odpad. Kontejnery se 
nesmí přeplňovat a nesmí se 
do nich ukládat nebezpečný 
odpad, který lze denně včet-
ně sobot uložit ve sběrném 
dvoře v areálu TS Hlučín 
v Markvartovické ulici.

Svoz velkých kusů je určen 
pouze pro občany - nepod-
nikající fyzické osoby, kteří 
mají trvalé bydliště na úze-
mí města Hlučína. Právnické 

osoby a podnikající fyzické 
osoby řeší likvidaci odpadů 
na své vlastní náklady! 

Ostatní zbytkový komunál-
ní odpad, který již nejde vy-
třídit, se ukládá do popelnic 
a kontejnerů na směsný ko-
munální odpad, které jsou 
umístěny u každého rodinné-
ho, nebo bytového domu.

Mobilní svoz velkoobjemo-
vého odpadu proběhne v ob-
lastech D, E, F a G.

Mobilní svoz velkoobjemového odpadu



Odpadový kalendář města Hlučína pro rok 2019 - spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Svoz bioodpadu 
K rodinným domům se od dubna 

do listopadu přistavují hnědé ná-
doby na bioodpad od objemu 240 
litrů. Do těchto nádob lze ukládat 
pouze bioodpad rostlinného půvo-
du bez igelitových sáčků, které od-
pad znehodnocují.

Začátek pravidelného svozu: 8. 
4. 2019 pondělí (15. týden), konec 
pravidelného svozu: 21. 11. 2019 
čtvrtek (47. týden) dle harmono-
gramu v následujících svozových 
oblastech:

Pondělí: Bobrovníky B - celé 
Hlučín H1 - ul. Rovniny - od Vo-

dárny směr Vrablovec, Boční, Na 
Závodí, Jasénky z ul. Písečná, Ma-
lánky

Úterý: Darkovičky D - celé, Hlu-
čín H2 - ul. Na Krásné Vyhlídce, 
Celní, Dlouhoveská, Promenád-

ní, Růžová, Horní, Moravská, Ke 
Kořeni, Antonína Dvořáka, Vino-
hradská, Jasénky z ul. Vinohrad-
ská, Vinná Hora, Čapkova, Zátiší, 
Písečná, Vladislava Vančury, Zá-
humenní, Ivana Olbrachta, Jilem-
nického, Marie Majerové, Okrajo-
vá, Okružní, Svornosti, Jaroslava 
Seiferta, Dělnická, Kosmonautů, 
Mládežnická, Družební, Přímá, 
Viléma Balarina, Cihelní

Středa: Hlučín H3 - ul. U Cihel-
ny, Ostravská, K Pile, U Stadionu, 
Zahradní, Na Včelínku, Školní, 
Hluboká, Gen. Svobody, Hrnčíř-
ská, Úzká, Na Valech, Čs. Armá-
dy, Zámecká, Bochenkova, Pode 
Zdí, Opavská, Tyršova, Farní, Pe-
tra Bezruče, Jaselská, Hornická, 
Pavla Strádala, Pekařská, Jarní

Čtvrtek: Hlučín H4 - ul. Rov-
niny od Vodárny směr Ostravská, 
Lelkova, Slovanská, Mánesova, 
U Vodárny

Povinnost uhradit poplatek mají 
nejen osoby trvale bydlící, ale i ci-
zinci s trvalým nebo přechodným 
pobytem v ČR delším než 90 dní, 
a osoby, které mají ve vlastnictví 
stavbu určenou k individuální re-
kreaci, byt nebo rodinný dům, kde 
není hlášena k pobytu žádná osoba.

Poplatek je opět potřeba uhra-
dit jednorázově a je splatný od 1. 
2. 2019 nejpozději do 30. 6. 2019. 
Do tohoto termínu musí být částka 
již na účtu města! Po tomto termínu 
bude poplatek v souladu s vyhláš-
kou a zákonem zvýšen na 1,27 ná-
sobek!

Od placení poplatku jsou osvobo-
zeny fyzické osoby, které:

a) se jednoznačně prokazatelně 
zdržují mimo území České republi-
ky po celý kalendářní rok 2019, 

b) jsou umístěny do dětského do-
mova, školského zařízení pro vý-
kon ústavní nebo jiné ochranné vý-
chovy nebo školského zařízení pro 
preventivně výchovnou péči, a ja-
ko nezaopatřené dítě  v domově pro 
osoby se zdravotním postižením, 

c) v domově pro osoby se zdravot-
ním postižením, pro seniory, domo-
vě se zvláštním režimem nebo chrá-
něném bydlení, azylovém domě.

d) jsou hospitalizovány, ve vazbě 
nebo výkonu trestu po dobu delší 
než tři měsíce

e) vlastní rekreační stavbu v Hlu-
číně v oblasti Kocibenda, Vinohra-
dy nebo Kraví Důl. 

Studium, zaměstnání v ČR mimo tr-
valé bydliště ani trvalý pobyt na ohla-
šovně na radnici není důvodem k úle-
vě ani k osvobození od poplatku.

Poplatek za likvidaci komunálních 
odpadů se pro rok 2019 nezvyšuje

Na hřbitovech v Hlučíně nově při-
byly nádoby na plastový odpad, aby 
mohli návštěvníci třídit plasty. 

„Od listopadu 2018 jsou na hřbi-
tově Březiny a na Městském hřbito-
vě v Hlučíně přistaveny žluté popel-
nice o objemu 240 litrů. Jsou určeny 
na plastové odpady,“ uvedla vedou-
cí odboru životního prostředí a ko-
munálních služeb Městského úřadu 
Hlučín Soňa Prášková. Nádoby jsou 
umístěné u velkoobjemových kontej-
nerů. Na Březinách je to vzadu za bu-
dovou a v Hlučíně u ulice Zahradní.

„Do nádob na tříděný odpad se 
ale nesmí vyhazovat umělé květi-
ny, umělé věnce a zbytky svíček, 
na nichž je ještě vosk. Ty patří do 
směsného odpadu,“ upozornila So-
ňa Prášková. 

Umístěním kontejnerů na plasty 
na hřbitovy město reagovalo na po-
žadavky občanů, kterým záleží na 
životním prostředí a chtěli mít mož-
nost třídit zejména plastové láhve 
a obdobné předměty, které se na 
hřbitovech často objevovaly v ne-
tříděném odpadu.                            (red)

Na hřbitovech je nově
možné třídit plastový odpad

Popelnice na plast na hlučínských hřbitovech v listopadu zářily novotou.           
                                              Foto: Soňa Prášková

Město Hlučín zahajuje od ledna 
sběr upotřebených potravinářských 
olejů. Dosud bylo možné odevzdá-
vat použité potravinářské oleje a tu-
ky pouze ve sběrném dvoře TS Hlu-
čín. 

 Tato alternativa zůstává, ale od 
ledna bude navíc ve městě umístě-
no celkem jedenáct zelených nádob 
o objemu 240 litrů. Oleje se do nich 
budou ukládat v použitých PET la-
hvích, nebo jiných plastových oba-
lech. Pronájem nádob, svoz olejů 
a tuků a jejich další zpracování bu-
de zajišťovat firma EKO-PF, se kte-
rou město Hlučín uzavřelo smlou-
vu. Tato společnost již sbírá použité 
oleje téměř v 600 dalších obcích 
a městech.

Dosud použité oleje často konči-
ly v záchodech a tedy v kanaliza-
ci, kterou ale tuky zanáší.  Ochlaze-
ný olej totiž vytvářel nánosy bránící 
volnému průtoku vody. Potíže olej 
způsobuje také v čistírně odpadních 
vod. Tuky se navíc v kanalizaci čás-
tečně rozkládají. Následně vznika-
jí mastné kyseliny, které způsobují 
i větší korozi potrubí. Kdo olej ne-
nalil do záchodu, tak ho často vy-
hodil do směsného odpadu, kam ale 
rovněž nepatří.

Nyní se budou tuky sbírat do spe-
ciálních popelnic. Sebrané oleje se 
budou předávat k dalšímu zpraco-
vání, používají se totiž například ja-
ko přídavek do biopaliv.

Nádoby na oleje a tuky se budou 
vyprazdňovat jednou za dva až tři 
měsíce. Je to bežný interval pro na-
plnění nádoby. Pokud by byla ně-
kde nádoba naplněna dříve, bude 
zajištěno její vyprázdnění i mimo 
plánovaný odvoz.  

Jsme přesvědčeni, že přistave-
ní sběrných nádob na použité ole-
je je dalším krokem k optimalizaci 
odpadového hospodářství ve měs-
tě a příspěvek k ochraně životního 
prostředí i městské kanalizace.

Soňa Prášková
vedoucí odboru životního 
prostředí a komunálních 

služeb Městského úřadu Hlučín 

Přibudou popelnice na olej

Od ledna budou umístěny zele-
né 240 l nádoby na těchto sta-
novištích: 
- ul. Hornická za školní družinou
- ul. Severní, u točny autobusu 56
- ul. J. Nerudy – u obchodu
- centrum za DM drogerií
- ul. Tyršova u garáží
- ul. J. Seiferta 7
- ul. Dukelská
- křižovatka ul. Okrajová a Rov-

niny
- ul. Vinohradská – u obchodu
- dvůr TS Hlučín s.r.o. na 

ul. Markvartovická 
-  Hlučín - Bobrovníky - ul. Po-

žárnická - u Jednoty
- Hlučín - Darkovičky - ul. Jando-

va - u Jednoty
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Tradiční obří adventní věnec po-
stavili jeho tvůrci na Mírovém ná-
městí v Hlučíně v sobotu 24. lis-
topadu. Každou adventní neděli se 
bude na věnci zapalovat jedna ad-
ventní svíce. Na náměstí bude vždy 
připraven program. Na Štědrý den 
si zájemci mohou z náměstí odnést 
pravé  betlémské světlo.  

Betlém, který je součástí advent-
ního věnce, pojali jeho tvůrci jako 
příběh. „Protože zachycuje Svatou 
rodinu na cestě do města narození 
Spasitele, zatím chybí Ježíšek. Ten 
přibude v jesličkách až na Štědrý 
den,” prozradila členka kulturní ko-
mise Marie Drobíková.

Hned na začátek adventu je naplá-
nováno rozsvícení vánočního stro-
mu.  Pracovníci TS Hlučín ho na 
Mírovém náměstí stavěli za pomo-
ci těžké techniky v úterý 27. prosin-
ce. Je to Douglaska, hustý jehličnan 
z čeledi borovicovitých, který vě-
novala rodina z Hošťálkovic. Je vy-
soký 16 metrů a jeho stáří se odha-
duje na 48 let. Rozsvěcovat se bude 
o první adventní neděli odpoledne. 
Už v 15 hodin začnou na náměstí 
vánoční trhy i s programem pro dě-
ti.  V 16.15 vystoupí pěvecký sbor 
Sluníčko působící při Základní ško-
le Rovniny.  

Advent bude letos v Hlučíně opět 
časem tradic, setkávání a potěchy duše

První svíce se bude zapalovat v 
16.30 a v 16.45 posvětí zájemcům 
jejich adventní věnce farář hlučín-
ské farnosti Petr Rak: „Věnec je jed-
ním z adventních symbolů, kterým 
si zdobíme své domácnosti. Jeho 
význam prohlubuje jeho požehnání. 
Je-li adventní věnec požehnán, už 
to není jen krásná předvánoční výz-
doba. Spíše rodině připomíná, že do 
jejich domu přichází sám Bůh a že 
se vzájemné vztahy znovu spojují v 
jednotu. Zelené snítky adventního 
věnce nám mohou připomínat ne-
pomíjející život, který nám Bůh da-
roval vtělením svého Syna. Všech-
no vyprahlé se znovu zazelená  

a ožije. Světlo a teplo adventních 
svíček září v temnotách a zahřívá 
naše vychladlá srdce.“

Vánoční strom se bude rozsvěco-
vat v 17 hodin, pod ním zahraje hu-
dební skupina Bakchus, která inter-
pretuje středověkou muziku. 

I o druhé adventní neděli 9. pro-
since začnou vánoční trhy i s pro-
gramem v 15 hodin. V 16 hodin  
a v 17.15 vystoupí děti ze Základ-
ní umělecké školy P. J. Vejvanov-
ského Hlučín. Druhá svíce na ad-
ventním věnci se bude zapalovat 
v 17 hodin. Třetí adventní neděli  
16. prosince doplní vánoční tr-
hy tradiční odlévání olova či pe-

čení kaštanů, v 16 hodin vystoupí 
Hlučínský pěvecký sbor a v 17.15 
trubači, mezitím se v 17 hodin za-
pálí další adventní svíce. Čtvrtá 
adventní neděle připadá na před-
večer Štědrého dne, proto se bude 
23. prosince na náměstí jen v pokli-
du rozjímat s kytarou Antonína Vi-
liše, děti se mohou těšit na živého 
velblouda. I o Štědrém dni bude ve 
14.30 příležitost připojit se ke krát-
kému vánočnímu setkání, z něhož 
si příchozí mohou odnést betlém-
ské světlo.  

Jak připomíná farář Petr Rak, ad-
vent by měl být hlavně dobou zklid-
nění. „Slovo advent je odvozeno 
z latinského slova adventus a zna-
mená příchod. Víc, než jindy si stě-
žujeme, že nemáme čas. Předvá-
noční shon nás pohlcuje. Pán Bůh 
však vnímá čas jinak, než my lidé. 
K našemu překvapení zjišťujeme, 
že nikdy nemluví o tom, že čas ubí-
há, že je ho málo či moc. Vždy ho-
voří o tom, že čas se naplňuje. Ano, 
když se naplnil čas, narodil se Kris-
tus, Boží Syn. A v tom spočívá pra-
vé poselství doby adventní – v oče-
kávání příchodu malého dítěte na 
tento svět. Přeji vám všem, drazí 
přátelé, abyste se dokázali zejmé-
na v době adventní ztišit a v hloubi 
srdce objevili vnitřní radost, která 
bude překonávat veškerá zklamání, 
frustrace a shon,“ popřál farář Rak 
všem požehnaný advent.

Ivana Gračková

Bohoslužby v prosinci 

Hlučín darkovičky

každá adventní neděle 7.15, 8.30, 10.00 8.00, 10.00

24. prosince 15.30, 22.00 20.30

25. prosince 7.15, 8.30, 10.00 8.00, 10.00

26. prosince 7.15, 8.30, 10.00 9.00

K zvířátkům ze slámy, která zdobí adventní věnec, přibude o poslední adventní 
neděli odpoledne živý velbloud, který bude zájemce vozit po náměstí. 

Foto: daniel drobík

2. prosince
 15.00 vánoční trhy, pohádka Krakonošovy vánoce, v zámeckém klubu kreativní díl-

ničky s domem dětí a mládeže
 16.15 vystoupení Pěveckého sboru Sluníčko 
 16.30 zapálení 1. adventní svíce
 16.45 svěcení věnců 
 16.55 vánoční poselství andělů 
 17.00 rozsvícení vánočního stromu
 17.15 vystoupení hudební skupiny bakhus

po celou dobu Ježíškova pošta, zvonička, andělé ukázky kovářské práce
9. prosince

 15.00 vánoční trhy
 16.00 a 17.15 vystoupení dětí zuš J. P. vejvanovského 
 17.00 rozsvícení 2. adventní svíce

po celou dobu odlévání olova, pečení kaštanů a ukázky dalších adventních tradic, v zá-
meckém klubu kreativní dílničky
16. prosince

 15.00 vánoční trhy
 16.00 vystoupení Pěveckého sboru Sluníčko
 17.00 rozsvícení 3. adventní svíce vystoupení trubačů 

po celou dobu ukázky adventních tradic, v zámeckém klubu kreativní dílničky 
23. prosince

 15.00 až 17.00 poklidné rozjímání s kytarou antonína viliše a návštěva živého vel-
blouda

Programy adventních nedělí na Mírovém náměstí

FaRář HluČíNSKé FaRNoSti 
PetR RaK PřiPoMíNá, že 
PředváNoČNí doba Je 
dobRá K zKlidNěNí duše. 



hlučínskénoviny [10] pomáháme nejen o vánocích 

Tradiční Tříkrálová sbírka se bude v Hlučíně konat od 
pátku 4. do neděle 6. ledna 2019. Její už 19. ročník opět 
pořádá Charita Hlučín.  

„Koledníci opět přijdou do vašich domovů předat 
vám radostnou zvěst. Děkujeme, že je přijmete a záro-
veň svým darem pomůžete potřebným. Umírající, váž-
ně nemocní, handicapovaní a opuštění lidé potřebují 
naši společnou pomoc a podporu,“ vyzval ředitel Cha-
rity Hlučín Pavel Sobol. 

Část prostředků, které se koledníkům podaří sebí-
rat, by mělo pomoci především potřebným přímo zde 
v Hlučíně. 

„Dlouhodobě nás trápí nevyhovující zázemí pro na-
še terénní služby v Hlučíně. Některé části naší budovy 
jsou v havarijním stavu. Dům v současné podobě ne-
odpovídá ani kapacitně potřebám Charity. Část výtěž-
ku sbírky proto plánujeme použít, společně s dalšími 
dotacemi a dary, na rekonstrukci našeho charitního do-
mu v Hlučíně. Zároveň podpoříme služby, díky kterým 
pomáháme přímo v rodinách a umožňujeme tak lidem 
zůstat v jejich domovech. Zejména jde o ošetřovatel-
skou službu, která je bohužel dlouhodobě podfinanco-
vaná. Plánujeme ale také významné opravy vodovodu 
a kotelny v Charitním domově sv. Mikuláše v Ludge-
řovicích,“ doplnil Pavel Sobol, ředitel hlučínské chari-
ty.                                                                             (iga) 

Tři králové na vás zaklepou počátkem ledna

letos v lednu se v Hlučíně v tříkrálové sbírce podařilo vy-
brat neuvěřitelných 2 232 898 korun. 

Foto: anežka obrusníková

Děti ze Základní školy Darkovič-
ky poslaly peníze na rehabilitace 
pro Lukáše Holubka z Hlučína, kte-
rý má dětskou mozkovou obrnou. 
Předaly je starostovi města Pavlu 
Paschkovi a místostarostce Pet-
ře Řezáčové během jejich návště-
vy školy. Návrh pomoci letos peně-
zi získanými za sběr starého papíru 
jedenáctiletému Lukášovi a jeho ro-
dině vzešel přímo od dětí. Diskuto-
valy o několika možnostech, uva-
žovaly i o podpoře pro Záchranou 
stanici v Bartošovicích,  ZOO Os-
trava nebo zvažovaly o zaslání pří-
spěvku projektu Dobrý anděl. Že 
tentokrát půjde 1440 korun na re-
habilitace nemocného chlapce, žáci 
rozhodli hlasováním.  

„O Lukášovi jsme se dočetli 
v Hlučínských novinách. Dověděli 
jsme se, že je nemocný, a aby se je-
ho stav zlepšoval, potřebuje rehabi-
litace, které musí jeho rodina zapla-
tit,” řekl Marian Ďurovič ze čtvrté 
třídy. 

„Za svoje onemocnění Lukáš ne-
může. Pro jeho rodinu je to těžké, 

Školáci z Darkoviček poslali
peníze na Lukášovy rehabilitace

proto jsme se rozhodli letos pomoci 
jim,” doplnila jeho spolužačka Agá-
ta Hořenková. Díky pomoci celého 
Hlučína odjel Lukáš  na svůj další 
pobyt s intenzivní rehabilitací už ve 
druhé půlce listopadu.

S myšlenkou využít sběr papíru 
k pomoci tam, kde je to zapotřebí, 
přišla učitelka čtvrté třídy Mirka 
Foltýnková. Papír děti sbírají vždy 
zjara a na podzim. Na celoškolním 
shromáždění, které nazývají scuk 
a koná se každý měsíc, pak děti dis-
kutují, kam by měly získané pro-
středky směrovat. O jednotlivých 
návrzích žáků poté všichni hlasují. 

V předchozích letech penězi získa-
nými za starý papír děti podpořily 
projekt Zachraňte sýčka a přispěly 
na hlučínský psí útulek.

„Myslíme si, že žáci by měli ne-
jen dostávat, ale také dávat. Máme 
krásnou školu, jejíž provoz stojí ne-
malé peníze. Získali jsme finanč-
ní podporu na vybudování jazyko-
vého centra, děti jezdí na dotované 
ozdravné pobyty. Jsme přesvědče-
ni, že naučit naše žáky, aby doká-
zali nejen přijímat, ale také obda-
rovávat, je velmi důležité,” řekla 
ředitelka školy Monika Kamradko-
vá.                                                (iga)

SběReM StaRéHo PaPíRu už 
děti PoMoHly NěKoliKa 
PRoJeKtůM. 

Peníze předali představitelům města žáci čtvrté třídy agáta Hořenková, tereza 
Kupková, Radek Čechaček a Marian Ďurovič.                                  Foto: ivana Gračková

Do Národní potravinové sbírky, 
která se uskutečnila v hlučínské 
prodejně Billa v sobotu 10. listopa-
du, věnovali kupující 520 kilogra-
mů potravin a drogistického zboží. 
Charita Hlučín, která byla koordi-
nátorem sbírky v Hlučíně, všem 
dárcům upřímně děkuje. Poděko-
vání posíláme také všem osmnác-
ti dobrovolníkům, kteří nám se za-
jištěním sbírky pomohli. Bez nich 
bychom sbírku neuspořádali. Její 
výtěžek pomůže potřebným v na-
šem regionu. Kromě lidí bez domo-
va putovaly potraviny také Apoš-
tolské církvi v Hlučíně, Domovu 
sv. Eufrazie v Ludgeřovicích a No-
vé šanci v Koblově. V těchto všech 
zařízeních se starají o lidi, kteří tr-
pí nouzí.  

do košů dobrovolníků lidé odevzdá-
vali trvanlivé potraviny i  drogistické 
zboží.          Foto: archiv Charity Hlučín

 
Národní potravinová sbírka se 

v České republice koná od ro-
ku 2012 a je společnou iniciativou 
platformy Byznys pro společnost, 
Armády spásy,  NADĚJÍ, České fe-
derace potravinových bank a Chari-
ty Česká republika. Hlavním poslá-
ním sbírky je podat pomocnou ruku 
těm, kteří trpí nedostatkem jídla 
a základního drogistického zboží. 
Hlad totiž není bohužel ani u nás 
abstraktním pojmem, podle kvalifi-
kovaných odhadů žije u nás na hra-
nici chudoby nebo sociálního vy-
loučení téměř 1,5 milionu lidí.  

Pavel Sobol
ředitel Charity Hlučín

Hlučínští darovali 
přes půl tuny 
potravin
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Stalo se už tradicí, že se poslední soutěž seri-
álu automobilových orientačních soutěží koná 
v Hlučíně. Je vždy spojena s celkovým vyhod-
nocením a vyhlášením přeborníků Moravy a po-
háru Shell. Byli jsme překvapeni poměrně vyso-
kým počtem posádek. Soutěžilo jich 24, z toho 
pět jich přijelo z Polska a tři ze Slovenska. Sou-
těž pod názvem Hlučínský podzim měla tři eta-
py pro Moravský pohár a dvě etapy pro pohár 
Shell. Trať vedla z Hlučína přes Děhylov, Vel-
kou Polom, Horní a Dolní Lhotu, Krásné Pole, 
Pustkovcem a Plesnou. Stavitel tratě Vláďa Du-
žík na konci sezóny přitvrdil a přidal na nároč-
nosti, k čemuž neměli soutěžící vážnějších při-
pomínek. Po sečtení bodů jednotlivých etap 
a jízdy zručnosti se vítězem Hlučínského podzi-
mu stala posádka Petr Černý a Petr Mašek z Pra-
hy a AMK Teplice nad Metují. Druhé místo ob-
sadila posádka Jarda Holman a Franta Schindler 
z AMK Teplice n. M. a na třetím místě skončila 
posádka Jiří a Simona Kubíčkovi z Postřelmova. 
Posádky našeho AMK manželé Klasovi skonči-
li čtvrtí, Ondra Klos a Robert Čala pátí. V pohá-
ru Shell zvítězila polská posádka Marcin Lutek 
a Monika Wojtkowiak z AMK Myslowice, druzí 

skončili Jiří Gábrlík a Markéta Panáková z AMK 
Olomouc, třetí byli Lukáš a Alžběta Kubelovi 
z AMK Havířov.

V celkovém hodnocení sezóny Velkého morav-
ského poháru nejlepších výsledků dosáhli man-
želé Lada a Jaromír Paulů z AMK Branná, dru-
zí skončili Jarda Holman a spol. z AMK a bronz 
vybojovali Petr Černý a Petr Mašek z Prahy 
a AMK Teplice n. M.

V Malém Moravském poháru zvítězila posád-
ka Jarda Holman a Franta Schindler z AMK Tep-
lice n. M., druhé místo získala polská posádka 
Maciej a Tomasz Krzewski z AMK Myslowicw 
a na třetím místě skončila posádka AMK Hlučín 
manželů Zuzky a Martina Klasových.

V poháru Shell se celkovým vítězem stala po-
sádka Petra a Kristýny Mandových z Prahy, dru-
hé místo získala polská posádka Marcin Lutek 
a Monika Wojtkowiak z AMK Myslowice a na 
třetím místě skončila posádka Alžběty a Lukáše 
Kubelových. 

Všem pořadatelům, staviteli tratě Vláďovi Du-
žíkovi, hlavnímu rozhodčímu Jiřímu Kryglero-
vi a patří poděkování za velmi dobrou organizaci 
a vytvoření příjemných podmínek pro soutěžící 

a Hlučínské pivnici za nezapomenutelný gastro 
zážitek. 

Ve svých aktivitách bude náš klub pokračovat 
už od začátku ledna. Po několika letech přešla-
pování se naše parta nadšenců rozhodla uspořá-
dat pětidílný seriál jízd zručnosti O putovní po-
hár starosty města Hlučína. Ten je určený pro 
širokou veřejnost. Prvním kolem s názvem No-
voroční jízda zručnosti pohár zahájíme už 5. led-
na.  Pak budeme pokračovat 9. 2. Únorovou jíz-
dou zručnosti, 2. 3. Březnovou jízdou zručnosti, 
6. 4. Aprílovou jízdou zručnosti a 19. 10. Závě-
rečnou jízdou zručnosti. V každém kole se poje-
dou tři jízdy a výsledný celkový čas stanoví po-
řadí, které bude bodově ohodnoceno. Na závěr 
se budou škrtat dva nejhorší výsledky. První tři 
v každém kole obdrží skromné ocenění, ostat-
ní sladkou pozornost. Občerstvení bude tradič-
ně zajištěno. V uvedené dny proběhne prezence 
vždy 7 hodin do 8.45 v budově AMK – Hlučín 
v Celní 4. Jízdy zručnosti budou startovat v 9 ho-
din. Propozice a pokyny k seriálu najdou zájem-
ci od 15. prosince na stránkách www.aoscz.info.

Pavel Zbytovský
člen Automotoklubu Hlučín  

Sezóna automobilových orientačních soutěží skončila, 
od ledna se do soutěžení mohou zapojit všichni zájemci

Z mistrovství světa v tradičním 
karate, které se na konci října kona-
lo v St. Johne´s v Kanadě, přivez-
la Nikola Chybíková dvě stříbrné 
medaile. Získala druhé místo v ka-
ta jednotlivců a druhé místo v kata 
týmů společně s Adélou Koňaříko-
vou a Olivií Markovou ze Vsetína. 
Nikola startuje za Akademii karate 
v Ostravě, protože v Hlučíně oddíl 
karate není. 

Z Ostravy se do užšího reprezen-
tačního výběru České republiky no-
minovali celkem čtyři závodníci, 
kteří dokázali pro Českou republiku 
vybojovat pět medailí. Z Hlučína 
je také Kryštof Jurča, který ve stej-
ném dresu vystoupal na třetí stupí-
nek v disciplíně kumite, v níž bronz 
získala i Nikola. 

 „Výsledky jsou to vynikající, ov-
šem v porovnání s ostatními ne-
můžeme být spokojeni. Nikola to-
tiž měla na to stát se mistryní světa, 
protože do finále postupovala z prv-
ního místa. Ale ve finále ji pod-
klouzla noha a bylo z toho nakonec 
stříbro. Kryštof měl vyhrát semifi-
nálový souboj s polským reprezen-
tantem, protože vedl na wazari. Pak 
ale udělal dvě nešťastné chyby, kte-

Hlučín má vicemistryni světa v karate

ré zápas poslaly do prodloužení, ve 
kterém prohrál.  Je to škoda, proto-
že všichni se na to poctivě připra-

vovali. Nepřály nám okolnosti. Do 
místa konání jsme neplánovaně při-
letěli o den později. Naši závodníci 

měli na regeneraci pouze jeden den 
a noc, což je s ohledem na časový 
posun a náročnost cesty málo. Ka-
ždopádně si zaslouží velkou gratu-
laci. Pokud vydrží, tak těmi mistry 
světa jednou budou,“ řekl trenér ka-
rate Radek Kleibl.

Nikola Chybíková letos vybojo-
vala titul mistryně České republi-
ky v kata a stříbro v disciplíně ko-
go-kumite. Její domovský oddíl 
byl v říjnu pořadatelem Mistrovství 
České republiky v tradičním karate. 
Závodů se zúčastnilo 240 karatis-
tů ze všech koutů republiky. Závo-
dilo se ve čtyřech základních disci-
plínách: kata (nacvičená sestava), 
kumite (zápas), fukugo (disciplína, 
v které se střídá v jednotlivých ko-
lech zápas s předvedením sestavy) 
a týmová disciplína kata-tým (před-
vedení sestavy tříčlenných skupin). 

Za Akademii karate Ostrava na-
stoupilo 27 závodníků. Jejich ce-
loroční příprava nevyšla nadarmo, 
členové oddílu získali šest titulů 
mistrů ČR, celkem se Ostrava pyš-
nila čtrnácti cennými kovy. To je 
pro ostravský tým dosud nejlep-
ší výsledek na mistrovství republi-
ky v tradičním karate. Do Kanady 
odletěli nejúspěšnější ostravští zá-
vodníci Nikola Chybíková, Tereza 
Kleiblová, Kryštof Jurča a Franti-
šek Dočekal.           Ivana Gračková  

Čerstvá vicemistryně světa Nikola Chybíková. 
Foto: Karolína bačová

z KaNady Přivezla 
NiKola CHybíKová 
HNed dvě Medaile.
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KAM V HLUČÍNĚ V PROSINCI

volný čas

 CHCETE TAKÉ, ABYCHOM ZVEŘEJNILI POZVÁNKU NA VAŠI AKCI? SVÉ TIPY ZASÍLEJTE  MAILEM NA INFOHLUCIN@CENTRUM.CZ 

n
2. 12. 15.00 Rozsvícení vánočního stromu Hlučínské náměstí 

4. 12. – 3. 2. vojtěch Kubašta – geniální prostorová ilustrace (výstava) Muzeum Hlučínska

4. 12. 18.00 vernisáž výstavy Mozaiky lucie Mitáčkové Červený kostel

6. 12. 16.00     Mikulášská nadílka ddM Hlučín

5. - 20. 12. výstava Mozaiky lucie Mitáčkové foyer Kulturního domu 

6. 12. 8.30 a 10.00 Mikulášská nadílka Kulturní dům Hlučín 

6. 12. 19.00 Koncert evy Pilarové – host sbor Sluníčko Kulturní dům Hlučín 

8. 12. 15.00 Svatováclavský hudební festival Červený kostel

9. 12. 15.00 ii. adventní neděle Hlučínské náměstí 

10. 12. 18.00 Kam zmizel český Homer Simpson? o proměnách vzorů, 
hodnot, životního stylu… (přednáška Muzea Hlučínska)

Červený kostel

12. – 13. 12. 15.00 vánoční hrátky ddM Hlučín

13. 12. 16.00 zastupitelstvo města Hlučína Kulturní dům Hlučín 

13. 12. 17.30 Přednáška Marka ščotky Červený kostel 

16. 12.  15.00 iii. adventní neděle Hlučínské náměstí

23. 12. 15.00 iv. adventní neděle Hlučínské náměstí 

24. 12. 14.30 Setkání u betlémského světla Hlučínské náměstí

31. 12. 19.00 Silvestr Hlučínské náměstí

Připravujeme na leden 2019

6. 1. Maškarní ples s Hopsalínem Kd Hlučín 

12. 1. Ples zš Rovniny Kd Hlučín

19. 1. Ples Gymnázia J. Kainara Kd Hlučín

24. 1. talkshow zdeněk Pohlreich Kd Hlučín

26. 1. Ples města Hlučína Kd Hlučín 

29. 1. Poslední ze žhavých milenců – představení Kd Hlučín 

 
Každé první úterý v měsíci pat-

ří Blešákům ve Slezanu. Můžete si 
přijít nostalgicky zavzpomínat, při-
nést věci, které už nepotřebujete, 
nebo udělat radost svým blízkým. 
Při troše štěstí možná najdete po-
klady. Naše bleší trhy se odehrávají 
vždy od 9 do 17 hodin.  

Růžena Dvořáčková
předsedkyně spolku Sousedé55+

Sousedé zvou na 
blešáky ve Slezanu

Městská knihovna Hlučín bude 
27., 28. a 31. prosince uzavřena. 

„Přejeme našim čtenářům a dal-
ším návštěvníkům knihovny pří-
jemné prožití vánočních svátků, 
nejlépe s dobrou knihou,” řekla ve-
doucí knihovny Lucie Kostková.

I v příštím roce chystá knihovna 
řadu přednášek a besed, určených 
pro veřejnost. Už 21. ledna bude na 
programu cestovatelská beseda Mi-
chala Štěpánka s názvem Turecko – 
dechberoucím Kurdistánem.    (red)

O svátcích bude mít 
knihovna zavřeno, 
v lednu zve na besedu

Na plese gymnázia
zahraje Metamorfóza

Již 56. společenský ples Gymná-
zia Josefa Kainara v Hlučíně se bu-
de konat v sobotu 19. ledna od 20 
hodin. Jeho dějištěm budou tradič-
ně prostory Kulturního domu Hlu-
čín. „Program je pestrý. Ples zahá-
jí pěvecký sbor gymnázia. Se svou 
polonézou vystoupí naši studenti. 
K poslechu a hlavně k tanci zahraje 
ve velkém sále skupina Gain z Opa-
vy a v dolním salonku studentský 
band Metamorfóza. Připravujeme 
opět bohatou tombolu a zajímavý 
doprovodný program, ve kterém se 
představí nejen studenti, ale i par-
kour skupina Lead,” prozradila za 
pořadatele Michaela Černá. 

Metamorfóza bude na plese hrát 
s velkou energií. Kapela totiž má na 
kontě naprosto jedinečný zážitek. 
Na koncertě, který na podzim uvá-
děla v Avion Shopping Parku v Ost-
ravě se totiž k mladým muzikantům 
připojil nečekaný host, písničkář 
Jarek Nohavica. „A přesně to je ten 
důvod, proč si myslíme, že na ka-
ždém sebemenším koncertě velmi 
záleží. Nikdy totiž nevíte, kdy se 
z publika vynoří nějaká ta hvězda, 
že jo,” napsala kapela na svém Fa-
cebooku.                                 (red)

Bobrovníky a Darkovičky budou 
mít ještě v prosinci své veřejné schů-
ze. V Bobrovníkách se bude konat 4. 
prosince od 17 hodin v místním kul-
turním domě, Darkovičky svolávají 
veřejnou schůzi na úterý 11. prosince 
od 17 hodin také do svého kulturní-

ho domu. Občané budou mít možnost 
položit dotazy vedení města, prodis-
kutovat své problémy s představite-
li hlučínské radnice. Spolu se staros-
tou a místostarostkou přijdou také 
vedoucí některých exponovaných 
odborů Městského úřadu Hlučín. 

„Budeme moc rádi, když se občané 
dostaví v hojném počtu,“ uvedla mís-
tostarostka města Petra Řezáčová. Ve-
řejné schůze na Rovninách a na sídli-
šti OKD by se mohly konat v lednu. 
Přesný termín se určí až po dohodě 
s příslušnými osadními výbory.   (red)

Darkovičky a Bobrovníky zvou všechny občany na veřejné schůze
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Hlučín má vicemistryni světa v ka-
rate. Nikol Chybíková vybojovala 
v Kanadě titul v disciplíně zvané 
kata.      

Čtěte na straně 11

Hlučínští oslaví Silvestra i Nový 
rok pospolu. Novoroční ohňostroj 
přiláká k Hlučínskému jezeru opět 
mnoho návštěvníků. 

     Čtěte na straně 4 a 7

Rozpočet města budou schvalovat 
zastupitelé. Jejich zasedání se 
uskuteční ve čtvrtek 13. prosince 
od 16 hodin v kulturním domě.        

Čtěte na straně 4

Třiatřicet lip velkolistých je čerstvě vysáze-
no v Ostravské ulici podél silnice nad Zámec-
kým parkem. Nová alej nahradila přestárlé topo-
ly, které se musely vykácet letos v říjnu. Mladé 
stromky přivítají do života členové několika hlu-
čínských spolků. 

Stromy začátkem listopadu vysázeli pracovníci 
TS Hlučín. „U nově vysázených lip jsou zálivko-
vé mísy a stromy pečlivě zalité. I v budoucnu se 
o ně budou starat pracovníci TS Hlučín,” uved-
la vedoucí odboru životního prostředí Městského 
úřadu Hlučín Soňa Prášková. 

Zachováno zatím zůstalo keřové patro sestáva-
jící hlavně ze zeravů. Ty už jsou sice dost poni-
čené hlavně solí ze silnice, úlohu ochrany mla-
dých stromků před negativními vlivy z dopravy 
na velmi frekventované komunikaci zatím ale pl-
ní. Zhruba za dva až tři roky, až se lipky uchytí, 
nahradí zničené zeravy nové keře, konkrétně 85 
kusů svídy dřínu a 277 kusů pámelníku bílého. 
„Rozložením obnovy zeleně podél Ostravské uli-
ce do dvou etap s větším časovým odstupem se 
zamezí úplnému otevření celého zeleného lemu 

Mladé lípy vítají do života hlučínské spolky

podél komunikace I/56, kterého se původně obá-
vali občané města,“ vysvětlila Soňa Prášková. 

Na nové stromy dostalo město dotaci přes 147 
tisíc korun z Nadace ČEZ. „V rámci grantového 

programu Stromy podporujeme hlavně liniovou 
výsadbu dřevin, tedy aleje, stromořadí a zele-
né bariéry proti větru a prachu,“ upřesnil mluv-
čí Skupiny ČEZ Vladislav Sobol. Celý projekt 
přišel na 165 tisíc korun, rozdíl šel z městské-
ho rozpočtu. Nové stromky přivítají do života 
v pondělí 3. prosince v 16 hodin společným ha-
ppeningem členové spolku Miniscéna Bez pódia 
a turistický oddíl Zálesák. „Zveme všechny ke 
krátkému setkání, kterým chceme zdůraznit, jak 
cenný je život každého stromu,“ řekla za diva-
delní spolek Zdeňka Kulová. 

Svá přání lipkám mohou přidat všichni lidé 
z města. Umožní jim to spaciální plachta, kte-
rou první prosincové pondělí v nové aleji in-
staluje od 10 hodin výtvarný Ateliér Viridian. 
Až do pozdního odpoledne na ni mohou obča-
né i návštěvníci města psát své vzkazy. „Plachta 
s poselstvími lidí bude poté cestovat spolu s naší 
připravovanou putovní výstavou nazvanou Za-
chraňme stromy – stromy zachraňují nás,“ pro-
zradila vedoucí Viridianu Elen Thiemlová. 

Ivana Gračková  

Nově vysázené lipky.                    Foto: Soňa Prášková

Nejvíc potěší adventní věnec vlastní výroby 

Mnozí z těch, kteří o první adventní neděli při-
nášejí své adventní věnce na náměstí k požehná-
ní panem farářem, se pyšní kousky vlastní výroby. 
Letos si v Hlučíně zhotovili svůj adventní věnec 
i lidé, kteří nemají s podobnou tvorbou žádné 
zkušenosti. Pomocnou ruku, radu a mnohdy i ma-
teriál jim nabídly mnohé hlučínské spolky a orga-
nizace. V Červeném kostele se ve druhé polovině 
listopadu vázaly věnce pod dohledem členů Mi-
niscény Bez pódia a jejich hostů, o týden pozdě-
ji vznikla tvůrčí dílnička v hlučínském domě dětí. 

„I když nepřišlo moc lidí, bylo to moc krásné se-
tkání. Rádi bychom z něj udělali tradici, na kte-
rou by si obyvatelé Hlučína postupně zvykli. Mě-
li jsme pro zájemce připraven veškerý potřebný 
materiál. K dispozici byly korpusy z polystyrenu, 
větvičky jehličnanů, drátky, svíčky, kalíšky na ně, 
různé ozdoby jako mašle, baňky, hvězdy, kuličky, 
minidárečky,“ prozradila za organizátory Zdeňka 

Kulová. Kdo si nestihl zhotovit vyrobit advent-
ní věnec v listopadu, může ještě využít nabídky 
spolků Sousedé 55+ a Iris. Ty zvou k společné 
výrobě věnců v úterý 4. prosince do sálu Slezanu 

na Mírové náměstí. „Zájemci mohou tvořit z ná-
mi poskytnutého, nebo vlastního materiálu, který 
si přinesou,“ pozvala předsedkyně spolku Souse-
dé 55+ Růžena Dvořáčková.                                (iga)

Příjemnou atmosféru při výrobě adventních věnců se podařilo vytvořit organizátorům v Červeném kostele.
Foto: Michal Jačanin  

PředváNoČNí SetKáNí v ČeRveNéM 
KoStele by Se MoHlo Stát Novou 
HluČíNSKou tRadiCí. 

MíSto KytiČKyn
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Přivítali jsme:
Elen Zajaczová *2018
Matyáš Ender *2018
Barbora Gaidová *2018
Viktorie Badayová *2018
Hai Nhi Duong *2018
Viktor Pargač *2018 
Ivana Kotlařová *2018 
Eliáš Urbančík *2018

Jubilanti:
Jiřina Schulzová *1928
Alžběta Matýsková *1928
Štěpánka Sasová *1929
Jana Miketová *1933
Gert Wanderburg *1937

Rozloučili jsme se:
Alžběta Císková

PODĚKOVÁNÍn
Dne 9. 11. 2018 jsme se rozloučili 

s panem Horstem Blokešem. Děku-
jeme všem za projevenou soustrast. 
Pohřební službě Breuer za lidský 
přístup a otci Petrovi za odslouže-
nou mši a slova útěchy. 

Zarmoucená rodina. 

Splnit někomu jeho přání většinou 
přináší radost nejen obdarované-
mu, ale také dárci. Potěšit svou du-
ši v čase adventu dárkem pro lidi, 
kteří se jinak pozornosti pod stro-
mečkem dočkají jen stěží, mohou 
teď všichni obyvatelé Hlučína. Srd-
ce lidí totiž chce otevřít Domov pod 
Vinnou horou.  

„V našem domově žije řada kli-
entů, kteří už nikoho nemají, nebo 
je již nikdo nenavštěvuje, a to ani 
na Vánoce. Sepsali jsme proto přá-
ní, jejichž splnění by jim udělalo 
radost. Jsou to drobnosti, které by 
uvítali. Někteří by ocenili kosme-
tický balíček, další elektrickou aro-
malampu, jedna z našich uživatelek 

Andělé zpod Vinné hory mohou
obdarovat lidi z domova pro seniory

Bobrovníky a Darkovičky budou 
mít ještě v prosinci své veřejné schů-
ze. V Bobrovníkách se bude konat 4. 
prosince od 17 hodin v místním kul-
turním domě, Darkovičky svolávají 
veřejnou schůzi na úterý 11. prosin-
ce od 17 hodin také do svého kultur-
ního domu. 

Občané budou mít možnost polo-
žit dotazy vedení města, prodiskuto-
vat své problémy s představiteli hlu-
čínské radnice. Spolu se starostou 
a místostarostkou přijdou také ve-
doucí některých exponovaných odbo-
rů Městského úřadu Hlučín. 

„Budeme moc rádi, když se obča-
né dostaví v hojném počtu,“ uvedla 
místostarostka města Petra Řezáčo-
vá. Veřejné schůze na Rovninách a na 
sídlišti OKD by se mohly konat v led-
nu. Přesný termín se určí po dohodě 
s příslušnými osadními výbory. (red) 

Darkovičky
a Bobrovníky zvou
na veřejné schůze

by si moc přála kalhotový kostým, 
aby měla důstojné oblečení na naše 
mše,“ prozradila ředitelka Domova  
pod Vinnou horou Marcela Mikulo-
vá.  Seznam přání je k dispozici pří-
mo v recepta domově, kde také sto-
jí Anděl splněných přání. Zájemci 
se mohou informovat osobně, kte-
rým dárkem by se mohli zařadit po 
bok Andělů zpod Vinné hory, a ta-
ké v domově nahlásit, který dárek 
chtějí zajistit.

„Náš nápad s Andělem zpod Vinné 
hory je i reakcí na dotazy návštěv-
níků domova například z loňského 
roku. I to je důvod, proč otevíráme 
tento prostor,“ doplnila ředitelka 
Mikulová.                                  (iga) 

v domově pod vinnou horou už stojí 
anděl splněných přání. ten bude za-
znamenávat každé přání, jehož splně-
ní se někdo ujme. 

Foto: dana Kostřevová

Stejně jako v minulých čtyřech letech také letos se 
mohou Hlučínští loučit s odcházejícím rokem společ-
ně, v družné zábavě na Mírovém náměstí. Silvestrov-
ská show začne v pondělí 31. prosince v 19 hodin.

„Hrát bude místní skupina Kakaczech, která se během 
večera představí v několika hudebních vstupech. Od 
23 hodin až do Nového roku nás doprovodí Těžkej po-
kondr,“ prozradil ředitel pořádající městské organizace 
Sport a kultura Hlučín Petr Breitkopf. Součástí večera 
bude i zajímavý videomaping na budovu radnice. „Ve 
stáncích bude možné zakoupit hlavně teplé nápoje ja-
ko svařené víno, či grog, které k zimní noci pod širou 
oblohou nepochybně patří,“ doplnil Petr Breitkopf. Na  
náměstí bude tentokrát stát také šest nových dřevěných 
stánků, které pro obdobné potřeby zakoupila městská 
příspěvková organizace Sport a kultura Hlučín.     (iga) 

Silvestr stráví Hlučínští 
pospolu, na náměstí

do Nového roku doprovodí Hlučín populární duo těžkej 
pokondr.                                                                           Foto: archiv

Velkoměsto
Milan Šimáček

Veliký město. Masa masa lidí
raněných ránem teče ulicí.
Pondělek střílí těžkou municí.
Nevoják, voják – ráno nás třídí.

Minová pole plácků, střelba zprava.
Nákupní zóny. Fronty v trafikách.
V zákopech kanclů dusí potu prach
a smyčky skvěle uvázaných kravat.

Jsou ještě světy, kde se slunce rodí
z moře a dlouhé jsou pak stíny lodí,
kde nepočítáš, kolik ti co hodí…

Jekoty sirén, tanky autobusů.
Jde o život. Žít zvykli jsme si. Z musu. 
A kápo čas nás nutí do poklusu. 

Tuto báseň napsal Milan Šimáček 10. září 2018 
a poslal ji starostovi Hlučína Pavlovi Paschkovi 
s poznámkou, že  trocha poezie přece nikoho ne-
zabije. Zachytil v ní svou impresi stresu a tempa 
velkoměsta. A dodal, že se ve vzpomínkách často 
vrací do Hlučína, kde strávil pár dní léta a lidé se 
s ním mohli potkat na štěrkovně, kde vystupoval. 
„Važte si svého města!“ napsal v dopise. 

Herec, básník a novinář Milan Šimáček podlehl 
své nemoci 29. září 2018.                                   (red)



AUTOCENTRÁLA s.r.o. AUTOCENTRÁLA s.r.o.
Markvartovická 1906/7 Třebovická 5534
748 01 Hlučín 722 00 Ostrava-Třebovice
Tel.: 595 042 371 Tel.: 596 966 333

www.autocentrala.cz

PŘEJEME ÚSPĚŠNÝ ROK 2019

A SPOUSTU ŠŤASTNĚ 

NAJETÝCH KILOMETRŮ

AUTOCENTRÁLA s.r.o.
Ostravská 1946/12
733 01 Karviná-Fryštát
Tel.: 595 390 912 



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 VÁNOČNÍCH STROMKŮ

S NÁMI DÁRKY 
PRO MANŽELKY, KTERÉ 

RÁDY PEČOU 
POD STROMEČEK STIHNETE.

Nejširší nabídka skladem 
cukrářských potřeb 

a surovin na pečení, dorty, a cuk-
roví SKLADEM.

Doprava u objednávek nad 1000 
korun zdarma.

Dárek ke každé 
objednávce.

Slevy pro pravidelné
zákazníky.

Garance bezplatného
vrácení. 

Objednávky na
www.svetcukraru.cz




