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hlučínskénoviny

Město přihlásí do soutěže 
Stavba roku 2018 MSK  
tělocvičnu v Darkovičkách  
i úpravy u kuturního domu. 

Ze 4. na 5. ledna napadlo 
zatím nejvíce sněhu, kalamitě 
z roku 2006 se ale situace ani 
neblížila.

Zastupitelé se sejdou dne 26. 
února v 16 hodin v Kulturním 
domě Hlučín, mimořádně se 
jedná o úterý. 

Letos poprvé budou mít občané a obyvatelé 
Hlučína možnost prostřednictvím participativ-
ního rozpočtu přímo se podílet na rozhodnutí, 
do čeho půjdou městské peníze.

„Již v minulých letech rozhodoval každý 
osadní výbor o konkrétním využití milionu 
korun, členové osadního výboru sami vybíra-
li, pro kterou stavbu peníze uvolní. Ale osad-
ní výbory ze zákona fungují jen v okrajových 
městských částech. Tam, kde nejsou, mohli li-
dé ovlivnit rozdělení rozpočtu jen svým hlasem 
například na veřejném fóru. Zkušenosti z dal-
ších měst přitom ukazují, že participativní roz-
počet pomáhá zapojit občany větší měrou do 
rozhodování o budoucnosti města. Proto jsme 
rádi přijali návrh jednoho z koaličních partne-
rů, KDU-ČSL, a zavádíme tuto novou formu 
i u nás,“ řekl starosta Hlučína Pavel Paschek.  

Částku milion korun pro participativní roz-

počet schválili zastupitelé Hlučína na svém 
zasedání v prosinci. Nyní se začíná technic-
ky připravovat vše, co bude pro přímé zapo-
jení občanů do rozhodování o těchto prostřed-
cích zapotřebí. 

„Hlučínský participativní rozpočet bude mít 
motto: Je to na vás! Prvním krokem k jeho za-
vedení bude rozšíření webových stránek měs-
ta. Pod logem zdravého města Hlučína, které 
už je dnes jejich součástí, vznikne v únoru no-
vě stránka k aktivitám zdravého města, Agen-
dy 21 a participativního rozpočtu. V březnu 

pak zveřejníme výzvu, aby občané přišli s ná-
vrhy, jak s částkou 1 000 000 korun naložit, jak 
ji účelně využít. Pro své nápady si budou mu-
set zajistit podporu dalších minimálně padesá-
ti občanů města. V závěru se bude o návrzích 
hlasovat a vítězné projekty bude město reali-
zovat,“ vysvětlila princip participativního roz-
počtu místostarostka Petra Řezáčová, která je 
v Hlučíně také jeho hlavní iniciátorkou. 

Zavedení participativního rozpočtu je v sou-
ladu s principy Národní sítě zdravých měst ČR, 
jejímž členem je Hlučín již od roku 2007. Je lo-
gickým pokračováním aktivit Zdravého města 
Hlučína. Cílem projektu zdravých měst udrži-
telný rozvoj a zvyšování kvality života, reali-
zované zejména zapojením veřejnosti do dění 
ve městě, do rozhodování o jeho rozvoji, posi-
lováním komunitního života a občanské anga-
žovanosti.                                                    (iga)

Participativní rozpočet více zapojí hlučínské občany 
do rozhodování o dalším rozvoji a budoucnosti města

Rekord Zimního běhu vytvořil Jiří Pytlík 

„
Je to na váS!

Čtěte na straně 3 Čtěte na straně 3 Čtěte na straně 4

Druhého ročníku Zimního běhu se 
v lednu v Hlučíně zúčastnilo 59 zá-
vodníků a dalších šest jich na trať 
vyběhlo se svými psy v kategorii 
caniscorss. 

„Běh se vydařil nad očekávání vel-
mi dobře. Počasí nám přálo, od rána 
svítilo sluníčko, závodníci se prů-
běžně registrovali a přesně v 11.00 
vyběhli. Až na jedno rozbité kole-
no doběhli všichni v pořádku,“ pro-
zradila za pořádající městskou pří-
spěvkovou organizaci Kateřina 
Klímková, vedoucí Kulturního do-
mu Hlučín. 

Nejrychlejší čas zaběhl Jiří Pytlík, 
který kraluje i dalším hlučínským 
běhům. „Zamrzlou, dvanáctikilo-
metrovou crossovou trasu zvládl 
za neskutečných 38 minut a 37 vte-
řin, čímž vytvořil nový traťový re-

kord,“ doplnila Kateřina Klímková. 
Nejstarším účastníkem byl čtyřia-
sedmdesátiletý Václav Procházka, 
který doběhl druhý ve své kategorii. 
Nejmladšími byli sedmnáctiletí Zoe 
Zdražilová a Tomáš Kalvar, kteří 
zvítězili ve svých juniorských ka-

tegoriích. Soutěžilo se celkem v je-
denácti kategoriích, z toho v pěti 
mužských a čtyřech ženských. Nej-
početněji zastoupena byla mužská 
kategorie od 40 do 49 let věku, nej-
více žen bylo v kategorii do 39 let.

 „Všem závodníkům a podporo-

vatelům na trati i v cíli moc děku-
jeme a těšíme se na další ze série 
Hlučínských běhů, a to na maratón 
a půlmaratón, který se poběží 25. 
května,“ řekl ředitel pořádající or-
ganizace Sport a kultura Hlučín Pe-
tr Breitkopf.                             (iga)

na startu.                           Foto:  Jiří Rygel

Příště Se běžci v Hlučíně 
SeJDou na MaRatonu 
a PůlMaRatonu v Květnu.
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V samém závěru 
ledna se zastupitelé 
opět zabývali jedním 
z nejdůležitějších do-
kumentů, jímž se řídí 

další rozvoj každé obce či města. Jed-
nání zastupitelstva se věnovalo pouze 
územnímu plánu a jeho změnám, kte-
ré žádali občané, nebo je s ohledem na 
aktuální vývoj iniciovalo samo město. 
Mohlo by se zdát, že je to brzy, proto-
že nový územní plán Hlučína je v plat-
nosti sotva dva roky. Ale už při jeho 
schvalování jsme slíbili, že budeme dle 
možností rychle reagovat na požadav-
ky obyvatel. Územní plán totiž musí být 
živý, aby rozvoj města usměrňoval, ni-
koliv brzdil. S jeho pomocí stanovu-
je město podmínky pro stavbu nových 
rodinných i bytových domů, obchodů 
i průmyslových staveb, zachovává par-
ky a biokoridory. Územní plán ovšem 
přináší také mnoho regulačních opat-
ření, která jsou nezbytná. Asi by se ni-
komu nelíbilo, kdyby se majitel pozem-
ku v historickém centru města rozhodl 
postavit na něm desetipodlažní pane-
lák, nebo kdybychom dali souhlas pro 
stavbu rodinného domku v místě, kde 
hrozí záplavy. Zákon také striktně ur-
čuje, kolik procent plochy města lze ur-
čit k výstavbě, kolik procent zelených 
ploch musí ve městě být. Zkrátka vše 
musí být v územním plánu nastaveno 
tak, aby potřeby obyvatel a potřeby 
pro udržitelný rozvoj přírody, krajiny 
i urbanismus města byly v co největším 
souladu. Proto úřad územního pláno-
vání musel zastupitelům na jejich led-
novém jednání doporučit, aby mnoha 
žádostem občanů o změny nevyhově-
li. A to zejména v případech, kdy chtě-
li majitelé změnit zemědělskou půdu 
na stavební pozemek. Ostatně nadříze-
ný krajský úřad by takové změny stej-
ně nepovolil. V únoru 2017 jsme vydá-
ním nového územního plánu vyčlenili 
v Hlučíně, Darkovičkách a Bobrovní-
kách plochy pro výstavbu zhruba 250 
rodinných domů. Dosud se na nich po-
stavily pouze tři domy. Dokud se ne-
zastaví drtivá většina těchto pozemků, 
nelze nové plochy pro výstavbu uvolnit. 
Změnu můžeme udělat teprve po pěti 
letech od vydání územního plánu, tedy 
v roce 2022. Stavební plochy, které ne-
budou do té doby zastavěné, převede-
me zpět do ploch zemědělských, a  bu-
deme se snažit vyhovět těm, kteří chtějí 
stavět na jiných parcelách a žádají je-
jich vyjmutí ze zemědělských ploch. 

Pavel Paschek 
starosta 

město

Územní plán musí být živý

Veřejná plnicí stanice CNG 
a rychlonabíjecí stanice elektromo-
bilů v areálu městské obchodní spo-
lečnosti Teplo Hlučín už stojí. Slav-
nostně se bude otevírat ve středu 
20. února ve 14 hodin.  

 Stanice je významným příspěv-
kem města k ekologizaci dopra-
vy nejen v samotném Hlučíně, ale 
v celém regionu. 

„V nepřetržitém provozu bude ce-
loročně, je bezobslužná a je určena 
pro osobní a užitková vozidla. Už 
nyní se u nás majitelé aut na stla-
čený zemní plyn z Hlučínska opa-
kovaně dotazují, kdy ji budou moci 
využívat.  Netrpělivě na ni čeka-
li, neboť další nejbližší stanice jsou 
v Ostravě a Opavě. Věříme, že je-
jí zprovoznění bude podnětem pro 
další rozvoj mobility s alternativ-
ním pohonem včetně elektromobili-
ty,“ uvedl ředitel Tepla Hlučín Petr 
Rončka.                                     (iga)

Plnicí stanice CNG se otevře do plného provozu

nová plnicí stanice v ulici čs. armády.                                              Foto: Petr Rončka

Už jen několik administrativních 
kroků dělí město od získání his-
torické vodárenské věže a přileh-
lých pozemků u vlakového nádra-
ží. Samotnou věž město odkoupilo 
od Českých drah už loni v prosinci, 
nyní se připravuje převod pozemků. 
„Už podepisujeme smlouvy, ihned 
poté se změna zapíše do katastru ne-
movitostí,“ informoval vedoucí od-
boru městského majetku hlučínské 
radnice Miroslav Zmrzlík. 

Vodárenská věž je jednou z měst-
ských dominant, navíc se jedná 
o chráněnou technickou památku. 

„Jde o mimořádný doklad raně se-
cesní, avšak tzv. racionální, inže-
nýrské architektury, s mnoha za-
jímavými detaily. Pochází z roku 
1886 a je vysoká 16 metrů,“ infor-
moval městský architekt Jan Rich-
ter. Věž ihned zaujme návštěvníky, 
kteří do Hlučína přijedou vlakem. 
Stavba ale chátrá a její okolí je neu-
pravené, zanedbané.  

„V prvé řadě bude zapotřebí udělat 
nejnutnější opravy hlavně střechy, 
aby do objektu nezatékalo. Zároveň 
se musí zbudovat odvod dešťových 
vod a zabezpečit stavbu proti vnik-

Vodárenská věž u nádraží 
bude konečně patřit městu

vodárenská věž u železničního nádraží.                                     Foto: ivana Gračková

nutí. Předpokládám, že převládne 
zájem upravit věž do co nejvěrněj-
šího původního stavu a u příležitos-
ti nějakých významných dní ji zpří-
stupnit veřejnosti. Protože se v ní 
ale nachází původní ocelová nádrž 

na vodu, která zabírá velkou plo-
chu horní části stavby, nelze uvažo-
vat o případné vyhlídce. Nutné bude 
také zkulturnění okolí věže,“ shrnul 
nejbližší plány architekt Jan Richter.

Ivana Gračková

buDe ZaPotřebí oPRavit 
StřecHu obJeKtu a  
ZKultuRnit JeHo oKolí.
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RaDa MěSta
v leDnu

n

město

n rozhodla poskytnout věcný dar 
v hodnotě do 10 tisíc korun pro 
tombolu lednového Plesu města 
Hlučína a v hodnotě do 7 tisíc 
korun pro tombolu únorového 
XVII. Hlučínského bálu. 
n odsouhlasila uzavření smlouvy 

se Správou silnic MSK o právu 
provést stavbu. Smlouva umožní 
Moravskoslezskému kraji jako 
majiteli nechat opravit chodník 
v Jandově ulici. 
n ustanovila grantovou pracovní 

skupinu, která bude posuzovat 
žádosti o granty pro rok 2019. 
n povolila výjimky u bufetu Terasa 

na štěrkovně pro veřejné hudební 
produkce, které se budou konat 
příležitostně v pátky, nebo v so-
boty od června do srpna, a dále 
pro hudební produkci Sun on 
lake, která se bude konat 10. srp-
na u Hlučínského jezera. Pořada-
telé jsou povinni zajistit veřejný 
pořádek a po 22 hodině adekvát-
ně ztišit hudební produkci. 

V lednu se poněkud rozsněžilo 
a pracovníci městské obchodní spo-
lečnosti TS Hlučín měli hned plné 
ruce práce se zimní údržbou. Za-
tímco loni se v lednu vyjíždělo jen 
dvakrát, a to až 21.a 22. ledna, le-
tos úklidová technika startovala již 
v prvních dnech roku. 

„Letos jsme poprvé vyjížděli čistit 
ulice od sněhu a ledu ve čtvrtek 3. 
ledna večer. Od  té chvíle jsme děla-
li zimní údržbu denně. Uklízeli jsme 
v sobotu 5. ledna, v neděli 6. ledna 
vyjížděla technika hlavně do Bob-
rovníků, které leží ve vyšší nadmoř-
ské výšce než Hlučín a Darkovičky, 
takže tam bývá více sněhu,“ vylíčil 
start letošní zimy vedoucí provozu 
Radim Múdrik. Nápor pokračoval 
do poloviny ledna.

„V sobotu 12. ledna v pět hodin 
ráno se nám na sídlišti OKD před 
obchodem Hruška pokazil traktor. 
Obyvatele sídliště asi v tu dobu za-
skočilo, že místo aby technika jez-
dila po městě, stojí čtyři hodiny na 
jednom místě. Ale na podobné si-
tuace jsme připraveni, i tuhle jsme 
zvládli nasazením další strojů a po 
jedenácté hodině jsme traktor odtáh-
li k opravě,“ uvedl Radim Múdrik. 

I když v Hlučíně v první polovině 
ledna napadlo více sněhu, než to-
mu bylo v minulých letech, jistě se 
nedá hovořit o kalamitě. „Nejvíce 
sněhu zatím napadlo v noci z pát-

ku 4. na sobotu 5. ledna. Během so-
boty se nám podařilo všechny hlav-
ní tahy uklidit, některé další jsme 
upravovali i na základě podnětů ob-
čanů,“ informoval ředitel TS Hlu-
čín Roman Šťastný.  Potěšilo ho, že 
ač stále zimní údržbu na některých 
místech komplikují nevhodně za-
parkovaná vozidla, letos jich oproti 
minulým letům výrazně ubylo.

Na posyp se zatím muselo pou-
žít 220 tun materiálu, což je skoro 
polovina zásob připravených na tu-
to zimní sezónu. Proto se bude mu-
set posypový materiál ještě dokou-
pit. Hlučín totiž své komunikace 
a chodníky, pokud to není nezbytně 
nutné, nesolí, aby ještě více neza-
těžoval životní prostředí. Sůl se ve 
městě běžně používá jen na hlav-

ních tazích, které spravuje Ředitel-
ství silnic a dálnic a Správa silnic 
Moravskoslezského kraje. Letos si 
společnost TS Hlučín zatím vysta-
čila s vlastní technikou, kterou ob-
sluhovalo deset lidí. Pro ruční údrž-
bu společnost vyčlenila dvanáct 
pracovníků. Souběžně se strojním 
posypem se totiž musely ručně udr-
žovat také schody, zastávky, pře-
chody i chodníky. 

Skutečnou sněhovou kalamitu 
Hlučín zažil naposledy v roce 2006, 
kdy musela vyjet do ulic i technika 
smluvních firem. „Z většiny míst-
ních komunikací se tehdy staly jed-
nosměrky. Z některých ulic včet-
ně pěší zóny a náměstí jsme museli 
sníh odvážet náklaďáky mimo měs-
to,“ vzpomněl Radim Múdrik. (iga)

ulici u cihelny dříve uklízela soukromá firma, která tam má sídlo. Protože letos 
tomu tak už není, na základě podnětu občanů ji společnost tS Hlučín obratem 
zařadila do svého plánu zimní údržby.                                       Foto: ivana Gračková

Celkem 350 tisíc korun ze svého 
rozpočtu uvolní s posvěcením za-
stupitelů město Hlučín pro Hasič-
ský záchranný sbor Moravskoslez-
ského kraje (HZS MSK).

Dotace je určena na kompletní re-
konstrukci sociálních zařízení ha-
sičské stanice v Hlučíně, která při-
jde na více jak 700 tisíc korun. Na 
rekonstrukci, kterou zajišťuje HZS 
MSK, se město podílí, protože je 
spoluvlastníkem budovy, v níž síd-
lí nejen krajská jednotka hasičů, ale 
také Jednotka Sboru dobrovolných 
hasičů Hlučín. „Rekonstrukce se 
dělá postupně, první etapa proběhla 
již loni, letos by se měly oprav do-
končit,“ informovala vedoucí odbo-
ru investic Gabriela Dihlová. 

Hasičská stanice v Hlučíně byla 
zkolaudována v roce 1996 a od té 
doby slouží profesionálním i dob-
rovolným hasičům, a to včetně so-
ciálního zařízení, tedy umývárny, 
sprch a WC.

„Vzhledem k charakteru činnos-
ti hasičů, kteří se potřebují ospr-
chovat po každém zásahu, je so-
ciální zařízení hojně využíváno. 
To se nutně projevilo na jeho sta-
vu. Během let se opotřebovalo, 
navíc se objevily problémy s ka-
nalizací. Proto padlo rozhodnu-
tí sociální zařízení kompletně 
zrekonstruovat,“ doplnila Jarmi-
la Harazinová z krizového řízení 
a požární ochrany Městského úřadu 
Hlučín.                                            (iga)

Město přispěje na opravu 
zázemí hasičské stanice Městský úřad Hlučín v závěru loň-

ského roku dokončil rozsáhlou mo-
dernizaci a elektronizaci služeb ob-
čanům i vnitřních procesů, veřejná 
správa obce s rozšířenou působnos-
tí bude díky tomu fungovat efektiv-
něji a spolehlivěji. S přispěním do-
tace z Integrovaného regionálního 
operačního programu spolufinan-
covaného z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj pořídilo město 
dva nové informační systémy a je-
den stávající upgradovalo. Projekt 
s názvem Nové informační systémy 
a bezpečnost technologického cen-
tra Hlučín se začal připravovat již 
v červnu roku 2016. 

„Součástí projektu je pro vět-
ší komfort občanů nová digitál-
ní úřední deska a nový vyvolávací 
a rezervační systém na odboru do-
pravy určený pro agendu řidičských 
průkazů a registr vozidel. Dále byl 
pořízen také systém identity man-
agement (IDM) určený pro správu 
identit, rolí, přístupů a oprávnění 
zaměstnanců do jednotlivých agend 
a systémů, čímž se celkově zvýší 
bezpečnost zpracovávaných dat,“ 
uvedl vedoucí odboru informatiky 
Pavel Provazník.

Celý projekt vyšel na 7,6 milionů 
korun, bezmála 6,7 milionu korun 
pokryje evropská dotace.             (iga)

Elektronizace služeb pokračuje

ZiMní úDRžbu ZvláDaJí 
PRacovníci tS Hlučín beZ 
ZtRátY KYtičKY.

Sněhu je více, kalamita ale nepřišla

Zastupitelé města Hlučína se se-
jdou na jednání 26. února v 16 hodin 
v Kulturním domě Hlučín. Zasedání 
je veřejné, sledovat je ho možno i na 
webu města. „Zastupitele i návštěv-
níky upozorňujeme, že zasedání se 
tentokrát nekoná ve čtvrtek, jak bý-
vá zvykem, ale z technických důvo-
dů v úterý,“ upozornil starosta měs-
ta Pavel Paschek.                     (red) 

Zastupitelstvo bude 
v únoru v úterý
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Bezplatná právní poradna, kterou 
v Hlučíně provozuje Charita Hlu-
čín, nově funguje vždy poslední 
čtvrtek v měsíci. Zájemci si musí 
termín rezervovat předem, kontak-
ty najdou na webových stránkách 
www.charitahlucin.cz. 

Od loňského září zajišťují porad-
nu v rámci svých dobrovolnických 
aktivit advokáti renomované advo-
kátní kanceláře Křížák & Partneři, 
která má sídlo v Ostravě a pobočky 
v Opavě a Praze.  Kancelář zároveň 
poskytuje poradenství Charitě Hlu-
čín. To vše bez nároku na honorář.

„Je pro nás velkou ctí pomoci ale-
spoň touto formou Charitě Hlučín. 
Advokátní kancelář Křížák & Part-
neři věří, že sociální funkce práv-
nické profese vyžaduje poskytovat 
odborné znalosti těm, kteří nemají 
možnost jejího zaplacení,“ řekl Pe-
tr Křížák, řídící partner advokátní 
kanceláře Křížák & Partneři. Cha-
rita díky tomu ušetří ročně desítky 
tisíc korun, které může použít na ji-
né projekty. „Je to úžasný příklad, 
za který moc děkuji,“ dodal ředitel 
Charity Hlučín Pavel Sobol.      (iga)

Právní poradnu 
nabízí charita
ve čtvrtek

Město Hlučín chce mít svá želízka 
v ohni v soutěži Stavba roku 2018 
Moravskoslezského kraje, a to hned 
ve dvou kategoriích. Přihlašovat 
bude novou tělocvičnu v Darkovič-
kách a úpravu veřejného prostran-
ství u Kulturního domu Hlučín. 

„Museli jsme vybrat jednu ze 
dvou nových tělocvičen, ale věří-
me, že porota přihlédne i k tomu, 
že máme hned dvě, takže nám tě-
locvična v Bobrovníkách pomůže 
sbírat body,” řekl starosta Hlučína 
Pavel Paschek. 

Už loni Hlučín bodoval v kate-
gorii rodinných domů. Hlavní ce-
nu v soutěži Stavba Moravskoslez-
ského kraje 2017 získal dům z roku 
1921 originalitou přestavby. Zre-
konstruovaný objekt se pyšní his-
torickou fasádou z lícových cihel, 
která připomíná anglickou architek-
turu v georgiánském stylu. Majitelé 

Město se bude letos hlásit do soutěže 
Stavba roku 2018 hned se dvěma želízky

Rodinný dům v Hlučíně uspěl v soutěži Stavba roku 2017.                      Foto: finalfin  

ji nechali pracně renovovat. Režnou 
fasádu, která je pro region typická, 
rozjasnila decentní štuková výzdo-
ba a barevné řešení oken a vchodo-
vých dveří. S historickou fasádou 
vytvořila dokonalou symbiózu také 
moderně řešená střecha s proskle-
nými vikýři. Projektantům se po-
dařilo citlivě skloubit staré a nové 

a vytvořit prostor, který odpovídá 
požadavkům na moderní komfort-
ní bydlení. 

Stačilo přitom málo a namísto pů-
vodního domu stál jiný. Stavba by-
la vybydlená, zchátralá a investor 
zvažoval její demolici. Dosáhnout 
požadovaných tepelně-technických 
a uživatelských parametrů se jevilo 

loni vYHRála oRiGinální 
ReKonStRuKce RoDinnéHo 
DoMu Z Hlučína.

jako nereálné a finančně náročné. 
Majitelé se přesto rozhodli dát do-
mu šanci a se svým záměrem oslo-
vili projektanty z projekční a sta-
vební firmy DK1. Stavaři začínali 
téměř od nuly. Bylo nutné vyměnit 
krov, zpevnit obvodové zdivo ztu-
žujícími železobetonovými věnci 
a ocelovými táhly. Zvětralé režné 
zdivo se muselo přezdít, sklep od-
vodnit a odvětrat. 

„Celý proces byl o hledání kom-
promisů. Původní prvky jsme mu-
seli přizpůsobit novým požadav-
kům na stavby. Problematické bylo 
už jen to, že nikde nebyly pravé úh-
ly,” prozradil Daniel Kozel, majitel 
DK1. Náročná přestavba se vypla-
tila. „Po rekonstrukci dům oplý-
vá zvláštní směsí nostalgie, roman-
tiky a vintage. Jako by dával tušit, 
že za zelenými vchodovými dveř-
mi se nachází domov s mimořádně 
útulným a domáckým prostředím,” 
napsala k povedené rekonstrukci 
Kristýna Lišková z redakce časopi-
su Home.                                  (iga)

Přes tisíc koledníků na Hlučínsku vybralo 
v rámci Tříkrálové sbírky částku 2 330 509 ko-
run, což je rekordní výsledek v osmnáctileté his-
torii sbírky. Většina vykoledované částky zůsta-
ne v regionu. 

„Rád bych upřímně poděkoval místním oby-
vatelům, že přijali koledníky s otevřenou náru-
čí a přispěli na dobrou věc. Hlučínsko opět patří 
k nejštědřejším regionům v rámci celé ČR. Také 
chci poděkovat všem koledníkům, koordináto-
rům, zástupcům farností a měst a obcí. Bez jejich 
oběti a nadšení by sbírka nemohla být tak úspěš-
ná,“ řekl ředitel Charity Hlučín Pavel Sobol.

Z celkového výtěžku sbírky zůstane dle stano-
veného klíče na Hlučínsku 65 procent, což je 1 
514 831 korun. Charita Hlučín chce peníze pou-
žít na zajištění péče o umírající, nemocné a zne-
výhodněné lidi. Část půjde na nutné opravy v do-
mově pro seniory a také rekonstrukci charitního 
domu v Hlučíně. 

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou 
akcí u nás. V roce 2018 se v celé ČR vybralo 
přes 116 milionů korun. Na Hlučínsku se letos 
do sbírky zapojilo 311 skupinek, což představu-
je přibližně 1000 dobrovolníků. Další desítky lidí 
pak pomáhaly se zajištěním sbírky ve farnostech 
a na městských a obecních úřadech. Pro kolední-
ky připraví Charita Hlučín poděkování v podobě 
pozvání do kina v Bolaticích.                        (red)

Obyvatelé Hlučína darovali 
v Tříkrálové sbírce rekordní částku 

antošovice 16 005 Kč 

bělá 19 873 Kč

bohuslavice 109 688 Kč 

bolatice, borová 137 664 Kč 

Darkovice 73 737 Kč 

Dolní benešov, Zábřeh 144 100 Kč 

Hať 116 379 Kč

Hlučín - bobrovníky 55 661 Kč

Hlučín – Darkovičky 83 759 Kč

Hlučín - město 250 197 Kč

chuchelná  63 221 Kč

Kobeřice 154 696 Kč

Kozmice 84 287 Kč

Kravaře, včetně Koutů a Dvořiska 260 327 Kč 

ludgeřovice 165 103 Kč

Markvartovice 72 193 Kč

Píšť 88 613 Kč

Rohov 33 400 Kč

Strahovice 50 758 Kč

Sudice 33 160 Kč

šilheřovice 68 408 Kč

štěpánkovice 148 509 Kč

třebom 6 205 Kč

vřesina  64 681 Kč

Závada 29 885 Kč
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Základ lipové aleje pod Vinnou 
horou, která je významným krajin-
ným prvkem, tvoří velmi staré stro-
my, zejména lípy. V minulosti se 
postupně doplňovala různými dře-
vinami, zejména duby, javory, jí-
rovci, olšemi a jasany. Alej navazu-
je z jedné strany na břehový porost 
slepého ramene Opavy a z druhé 
strany na porost mladých dřevin 
směrem k poli. Cílem revitalizace, 
kterou aktuálně připravujeme, je 
prodloužení její životnosti. Dřeviny 
se budou ošetřovat, ty nejpoškoze-
nější, které jsou v havarijním stavu, 
se vykácí,  na vhodných místech se 
dosadí mladé stromy. 

Stromy už posoudili odborníci. 
Biologické hodnocení zpracoval 
Mgr. Adrián Czernik s spolu s doc. 
RNDr. Petrem Kočárkem, Ph.D.

Mgr. Czernik zpracoval rovněž 
dendrologický průzkum a celý pro-
jekt revitalizace. Rozhodnutí o po-
volení výjimky ze základních pod-
mínek ochrany zvláště chráněných 
živočichů, které se týká osmi druhů 
netopýrů, plšíka lískového a vever-
ky obecné, vydal odbor životního 
prostředí a zemědělství Krajské-
ho úřadu Moravskoslezského kra-
je.  Kompletní revitalizace se ale 
bude dělat postupně, nikoliv najed-
nou, hotová by měla být na konci 
roku 2022. Během tří let se vyká-
cí dvanáct lip srdčitých, jeden dub 
letní, jasan ztepilý a vrba jíva. No-

Lipovou alej pod Vinnou horou 
čeká postupná revitalizace

vě se vysadí devatenáct odolnějších 
lip velkolistých. Součástí projek-
tu je instalace 22 hnízdních budek 
pro ptáky a netopýry. První část re-
vitalizace se bude dělat letos na ja-
ře. Provede se už nezbytný bezpeč-
nostní ořez dřevin, kácet se budou 
čtyři nejpoškozenější lípy srdči-
té a jeden jasan, které určili odbor-
níci včetně projektanta a zástup-
ce Agentury pro ochranu přírody 
a krajiny. Ještě letos se vysadí prv-
ních devět lip velkolistých.      

Soňa Prášková
vedoucí odboru 

životního prostředí 

Na několik únorových dní bude pošta v Bobrovníkách z provozních dů-
vodů upravovat provozní dobu.  „Od 11. do 15. února bude pro veřej-
nost otevřená v pondělí, v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 7.30 do 11.30 
a ve středu od 13.30 do 17 hodin,“ uvedla vedoucí hlavní pošty v Hlučí-
ně Eliška Buhlová.                                                                             (red)

Bobrovnická pošta upraví v únoru provozní dobu

Jedenáct zelených nádob na pou-
žité potravinářské oleje je nově nai-
stalováno v Hlučíně. „Každá nádo-
ba má objem 240 litrů a oleje se do 
nich ukládají v použitých PET lah-
vích, nebo jiných plastových oba-
lech. Nikdy se nevylévají přímo do 
sběrné nádoby,“ upozornila vedou-
cí odboru životního prostředí Měst-
ského úřadu Hlučín Soňa Prášková 

Pronájem nádob, svoz olejů a tu-
ků a jejich další zpracování zajišťu-
je firma EKO-PF, která sbírá použi-
té oleje téměř v 600 dalších obcích 
a městech. „Nechceme, aby použité 
oleje končily tak jako dosud v ko-
munálních odpadech, nebo v zácho-
dech a tedy v kanalizaci, kterou tu-
ky zanášejí. Po ochlazení oleje totiž 
vznikají v kanalizaci nánosy, které 
brání volnému průtoku vody a způ-
sobují také potíže v čistírně odpad-
ních vod. Tuky se také v kanalizaci 
částečně rozkládají a vznikají mast-
né kyseliny, které způsobují i vět-
ší korozi potrubí,“ objasnila Soňa 
Prášková 

Tuky, které se sběrem získají, se 

budou předávat k dalšímu zpraco-
vání. Čistí se a poté se používají se 
například jako přídavek do biopa-
liv. Nádoby na oleje a tuky se bu-
dou vyprazdňovat zhruba jednu za 
dva až tři měsíce, což je běžný in-
terval pro naplnění nádoby. Pokud 
by byla někde nádoba naplněna dří-
ve, bude zajištěno její vyprázdnění 
i mimo tento interval. 

„Jsme přesvědčeni, že přistave-
ní sběrných nádob na použité ole-
je je dalším krokem k optimalizaci 
odpadového hospodářství ve městě 
Hlučíně a příspěvek k ochraně ži-
votního prostředí i městské kanali-
zace,“ řekl starosta Pavel Paschek.

Nádoby jsou umístěny v následu-
jících lokalitách: ul. Hornická za 
školní družinou, ul. Severní, u toč-
ny autobusu 56, ul. J. Nerudy, u ob-
chodu, v centru za drogerií DM, ul. 
Tyršova u garáží, ul. J. Seiferta 7, 
ul. Dukelská, křižovatka ulic Okra-
jová a Rovniny, v Bobrovníkách na 
ul. Požárnická, u Jednoty, v Darko-
vičkách také u Jednoty a na ul. Vi-
nohradská, u obchodu.             (iga)

Nový nešvar se rozšířil na někte-
rých místech v Hlučíně. Na komu-
nikacích zůstávají čím dál častě-
ji neuklizené kobylince. Jedním 
z nejčastěji znečištěných míst je 
přitom komunikace spojující Bob-
rovníky a Jasénky. „Jezdci na ko-
ních určitě skýtají krásný pohled 
a jezdectví jistě patří k ušlechtilým 
koníčkům. Není ale možné, aby-
chom uplatňovali restriktivní opat-
ření vůči majitelům psů, kteří po 
svých mazlíčcích neuklízejí exkre-
menty, a jezdcům na koních podob-
né chování tolerovali,“ upozornil 
zástupce vedoucího Městské poli-
cie Hlučín Lumír Prejda. Podle zá-
kona hrozí za obdobný přestupek 
pachateli na místě pokuta až do vý-
še 10 tisíc korun. „Nechceme ale 
rozdávat pokuty, pokud to nebu-
de naprosto nezbytné. Obracíme se 

V lednu přišla smutná správa. Ze-
mřel skvělý pedagog, moudrý, las-
kavý člověk, Jaromír Volek, který 
po celé generace předával znalosti 
a životní moudrost svým studentům 
na Gymnáziu v Hlučíně. Činil tak 
vždy s rozvahou a vlídností.

Měli jsme to štěstí být jedněmi 
z nich. Měl nehynoucí zásluhu na 
tom, že jsme do života vstoupili 
znalostně i morálně připraveni.

S úctou jsme na něj vzpomínali 
i v dalších letech, kdy už jsme opus-
tili školní lavice. A nejen to. Byli 
jsme spolu v kontaktu a s přibýva-
jícími lety se mezi námi vytvořila 
silná vazba, přátelství. Věděl o nás, 
zajímal se o náš život a o naši práci 
vždy, až do posledního období své-
ho života. Setkávali jsme se spolu 
každoročně při našich květnových 
srazech. Byla to setkání očekávaná, 
oboustranně radostná. Víme, že se 
na ně těšil stejně jako my, a rád se 
jich účastnil. Naposledy jsme se tak 

Použitý potravinářský olej patří 
do speciálních sběrných nádob

Zemřel profesor Jaromír Volek

spolu setkali 18. května 2018, kdy 
jsme společně oslavili jeho 95. na-
rozeniny. S obdivem jsme vníma-
li jeho zájem nejen o nás, ale o cel-
kové dění v Hlučíně, na gymnáziu 
i v celé společnosti.

Byl to a navždy zůstane náš pan 
profesor, který nám tak často říkal: 
„Silnému a moudrému nebyly dá-
ny jeho vlohy, aby utlačoval, nýbrž 
aby pomáhal a podpíral jiné.“

Fred Šumný 
za absolventy gymnázia 1956

  

Při setkání absolventů v roce 2016, se 
s  profesorem volkem pozdravil i  sta-
rosta Hlučína Pavel Paschek. 

Foto: ivana Gračková 

Jezdci, uklízejte po svých koních

proto na majitele koní, aby zajistili 
po svých zvířatech úklid. Mnohdy 
by stačilo odstranit kobylince ze sil-
nice do přilehlé příkopy,“ uvedl Lu-
mír Prejda. 

Městští strážníci budou nejvíce 
postižené lokality častěji kontrolo-
vat, protože občané si na znečiště-
né komunikace opakovaně stěžu-
jí. A věří, že jezdci a majitelé koní 
udělají maximum proto, aby lidí, 
kteří mají rádi koně, přibývalo, ni-
koliv naopak.                                (iga) 

takto v  lednu vypadala komunikace 
spojující bobrovníky a Jasénky. 

Foto: archiv Městské policie Hlučín  

lipová alej od štěrkovny na vinnou 
horu.                        Foto: ivana Gračková

oKénKo StRážníKan
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Na Mírové náměstí v Hlučíně se 
po roce opět vrátí masopust. Vese-
lice navazující na někdejší hlučín-
ské tradice, se bude konat v sobotu 
23. února. Masopust přichází vždy 
v době očekávání Velikonoc. 

Loňský ročník Hlučínského ma-
sopustu byl první, jelikož tato lido-
vá zábava se v Hlučíně v novodobé 
historii neprovozovala. V minulém 
roce bylo její pořádání sázkou do 
loterie, protože jsme nevěděli, zda 
mají obyvatelé města o tento druh 
lidové zábavy vůbec zájem. Ale již 
po pár minutách od zahájení ak-

Masopustní masky přitančí na náměstí

Poslední čtyři místa jsou ještě vol-
ná v literárně-dramatickém oboru 
Základní umělecké školy P. J. Vej-
vanovského Hlučín. Učitelka Petra 
Bublíková proto mimořádně přibírá 
do kroužku děti i nyní, v pololetí. 

„Kroužek je určený dětem do sed-
mi let se zájmem o divadlo, litera-
turu a dramatickou hru. Vyučuje se 
v pondělí a úterý v odpoledních ho-
dinách v prostorách hlučínského 
zámku,“ prozradila Petra Bublíko-
vá. Zájemci mohou volat na tele-
fonní číslo 774568421, nebo napsat 
mail na adresu petra.bublikova@
zus-hlucin.cz. Děti z „dramaťá-
ku“ se věnují nejen teorii, ale také 
zkoušejí různá představení, s nimiž 
pak vystupují pro veřejnost. 

„Například loni na podzim jsme 
hráli v Kulturním domě Hlučín Po-
hádku o koblížkovi. Dětské publi-
kum bylo nadšené. Také vystupu-
jeme v rámci ZUŠ Open a vždy na 

konec školního roku připravujeme 
i představení pro rodiče,“ doplnila 
učitelka. Její žáci se navíc pravidel-
ně účastní recitačních soutěží. Lite-
rárně dramatický obor ZUŠ Hlučín 
je též perfektní přípravou pro žáky, 
kteří chtějí studovat na dramatické 
konzervatoři, na JAMU či DAMU.

„Náš kroužek je zajímavý pro 
všechny děti, které jsou kreativní, 
mají velkou fantazii a chtějí se vy-
jadřovat divadlem, přemýšlet nad 
příběhy, zkoušet si různé role. Je 
to také obor zabývající se komuni-
kací, sebevyjádřením, prezentací, 
umocňuje schopnost dobře se vyja-
dřovat a sdělovat myšlenky a poci-
ty,“ objasnila Petra Bublíková. 

V roce 2016 získala inscenace 13. 
znamení zvěrokruhu, kterou nastu-
dovaly děti literárně dramatické-
ho oboru ZUŠ Hlučín, zlaté pásmo 
na celostátní přehlídce v Litvíno-
vě.                                             (iga)

Děti, které chtějí hrát, mají 
dveře na zušku otevřené

Z inscenace Malý princ.                                                                Foto: archiv Zuš Hlučín

Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka bude letos opět zvát své 
posluchače do velkých koncertních síní, ale také například do sakrál-
ních objektů či zámků i open air prostor dvanácti měst Moravskoslez-
ského kraje a okolí. Festival zahájí 28. května Symfonický orchestr 
Českého rozhlasu a nejmladší zástupce slavné dirigentské rodiny Kris-
tjan Järvi, v následujících pěti týdnech představí během 34 koncertů 
osobnosti, jakými jsou pianista Sergei Babayan, houslisté a houslistka 
Renaud Capuçon, Milan Paľa, Ivan Ženatý, Isabelle Faust, filharmoni-
ci z Toulouse nebo domácí klavírista Tomáš Kačo. Jedním z festivalo-
vých měst bude stejně jako v minulých letech také Hlučín. 

„Po varhaním a houslových recitálech, které byly realizovány v hlu-
čínském katolickém kostele, jsme loni poprvé využili výjimečné at-
mosféry Červeného kostela. Tento prostor se osvědčil. Loňský koncert 
Eben tria přes velkou bouřku se posluchačům líbil, a proto jsme se roz-
hodli využít bývalý evangelický kostel pro koncert i v letošním roce,“ 
řekl ředitel festivalu Jaromír Javůrek.

Komorní koncert v Hlučíně se bude konat ve čtvrtek 27. června od 19 
hodin. Kvarteto Martinů bude interpretovat výhradně českou komorní 
tvorbu.  Zazní Smyčcový kvartet Petra Ebena, Smyčcový kvartet č. 1 
Leoše Janáčka a Smyčcový kvartet As dur op. 105 Antonína Dvořáka. 

„Festival ve volné řadě postupně představuje posluchačům české ko-
morní soubory nesoucí jména slavných českých skladatelů. V roce 
2019 se představí Kvarteto Martinů, nesoucí jméno slavného a ve svě-
tě velmi ceněného českého skladatele XX. století Bohuslava Martinů. 
Soubor tvoří vynikající čeští instrumentalisté, kteří upřednostnili ko-
morní hru před svou sólovou kariérou,“ uvedla k interpretům Micha-
ela Dvořáková.

Vstupenky na festivalové koncerty jsou v prodeji v předprodejní sí-
ti Colosseum Ticket a na www.mhflj.cz. Podrobné informace k jednot-
livým koncertům a festivalovým novinkám zájemci najdou na www.
mhflj.cz a na www.facebook.com/mhfleosejanacka/.                     (iga)

Festival opět v Červeném kostele

Kvarteto Martinů.                                                                            Foto: Petra Hajská

K masopustu patří hlavně medvěd a smrtka, ale klaun se také hodí. 
Foto: Marie Drobíková

nebuDe cHYbět DobRé 
JíDlo, HoRKé Pití 
a beZuZDné veSelí.  

ce bylo zřejmé, že ano. Dechovka 
Hlučíňanka roztančila celé náměs-
tí, průvod masek se vydal náměs-
tím a fronta u stánku s torzem ču-
níka připomínala řadu na banány 
z minulého režimu. Dechovku vy-
střídala cimbálovka, jedlo se a pi-
lo a v pivnici U Bětky se pár šťast-
livců oblízlo nad pravými kreplemi. 

Myslím, že masopustní nálada na 
náměstí byla vynikající a proto na-
vážeme druhým ročníkem. Na re-
ceptu Masopustu se nic nemění, 
takže od 9 do 14 hodin budou opět 
masky, jídlo, pití, skvělá zábava 
a hlavně dobrá nálada.                   

 Lukáš Krček
člen pořadatelského

týmu Hlučínského masopustu
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Márovi představí v zámeckém 
klubu krásy zemí Indočíny Věž hřbitovního kostela svaté 

Markéty bude letos opravovat Řím-
skokatolická farnost Hlučín s pří-
spěvkem z rozpočtu města. Zastupi-
telé schválili částku 800 tisíc korun. 

„Kostel je nejen sakrální stavbou, 
ale také významnou kulturní pa-
mátkou, jejíž zachování pro příští 
generace je samozřejmě i v zájmu 
celého města. Proto jsme se rozhod-
li na rekonstrukci věže přispět tak-
to významnou částkou,“ řekl staros-
ta Hlučína Pavel Paschek.  

„Střecha věže je ve špatném tech-
nickém stavu. V první etapě oprav 
jsme už vyměnili krytinu na lodi 
kostela. V letošním roce budeme 
opravovat věžní krytinu a krov. Už 
dříve se obnovovala omítka, spra-
vovalo se odvodnění kostela a také 
jsme rekonstruovali naše kostelní 
varhany,“ prozradil farář Petr Rak. 
Celá rekonstrukce přijde na více 
než milion korun. V budoucnu chce 
farnost opravit také obětní stůl a in-
tenzivně se zabývá technickým sta-
vem lavic, které už dosluhují. 

„Jinak je kostel ve velmi dobrém 
stavu,“ doplnil farář Rak.

Kostel svaté Markéty je jedním ze 
tří památkově chráněných kostelů 
v Hlučíně. Tato urbanistická domi-
nanta města byla postavena v roce 
1820 ve slohu pozdního klasicismu, 

Věž opraví s pomocí města

Kostel sv. Markéty. 
Foto: nikola švihorová 

Městská knihovna Hlučín srdečně 
zve na další cestopisnou přednáš-
ku manželů Márových, kteří se ten-
tokrát zaměří na Kambodžu, Laos 
a Vietnam. Akce se koná v pondělí 
18. února od 17 hodin v zámeckém 
klubu hlučínského zámku. 

„Cestovatelé Alena a Jirka Márovi 
putovali po Indočíně celých čtyřicet 
dní. V pestré projekci vám předsta-
ví nádherné barevné chrámy, exo-
tickou přírodu i život obyčejných 
lidí. Dozvíte se, jaké má člověk po-
city při jízdě na slonovi nebo když 
vám na hlavu skočí opice. Překva-
pí vás unikátní tržiště na kolejích 
nebo vodních kanálech. Zjistíte, co 

všechno se dá vyrobit z krokodý-
la, jak chutnají pečení pavouci nebo 
k čemu slouží pálenka z jedovatého 
hada. Poznáte život dlouhokrkých 
žen a překvapí vás povinnost mužů 
zaplatit rodičům za budoucí man-
želku. Při líčení historek z putová-
ní Indočínou se poučíte i pobavíte," 
pozvala na besedu vedoucí knihov-
ny Lucie Kostková. 

Manželé Márovi se rozhodli pro-
cestovat s dcerou a synem všechny 
kontinenty, aby svému synovi Jirko-
vi, který je upoután na invalidní vo-
zík, splnili jeho cestovatelský sen. 
Loni se představili v Hlučíně s vy-
právěním o Africe.                 (red)

Kulturní vystoupení v Kambodži, při kterém hrají hlavní roli gesta.
Foto: archiv manželů Márových

V nominacích na ocenění Český 
lev České filmové a televizní aka-
demie za nejlepší kostýmy je i Eva 
Kotková, která se podílela na čes-
kém filmu režiséra Ondřeje Havelky 
Hastrman. Romantický a zároveň 
ironický film je v nominacích také 
za nejlepší herecké výkony v hlav-
ní ženské i mužské roli, za nejlepší 
mužský herecký výkon ve vedlejší 
roli, za kameru, střih, zvuk, hudbu, 
filmovou scénografii a masky. 

„Moc přejeme paní Evě Kotko-
vé, aby v případě kostýmů nezůsta-
lo jen u nominace,“ řekla místosta-
rostka Hlučína Petra Řezáčová. 

Eva Kotková z Hlučína studovala 
na katedře výtvarné tvorby Pedago-
gické fakulty Ostravské univerzity. 
Podílela se jako kostýmní výtvar-
nice na více než stovce divadelních 
inscenací. Spoluzaložila s generač-
ně a názorově spřízněnými lidmi 

dnešní Komorní scénu Aréna v Os-
travě. V Národním divadle morav-
skoslezském vytvořila kostýmy pro 
inscenace Zlaté rouno, Lucerna, 
Scapinova šibalství, Elling a Kjell 
aneb Chvála bláznovství, Cyra-
no de Bergerac, Yvonna, princezna 
burgundánská, Holky Elky, Hamlet 
ad. V Divadle loutek Ostrava pro 
Strakonického dudáka, Sněhovou 
královnu, Palečka, Aničku skřítka, 
Z Deniku Ostravaka. Spolupraco-
vala také s Moravským divadlem 
Olomouc, s Klicperovým divadlem 
v Hradci Králové s Divadlem na Vi-
nohradech v Praze, se Švandovým 
divadlem i s Národním divadlem 
v Praze. Pracovala i pro divadla 
ve Warszawě, Opoli, Bielsku-Bia-
łe a Płocku. Podílí se i na filmové 
tvorbě, navrhovala například kostý-
my pro televizní seriál Doktor Mar-
tin.                                             (iga)

Eva Kotková je nominována 
na Českého lva za kostýmy 

zároveň ale vykazuje prvky regio-
nální barokní architektury. O jeho 
historii se podrobně rozepisuje Udo 
Wanderburg ve své knize Kostely 
a synagoga v Hlučíne: "Náš grun-
tovní pán Bernard ze Zvole měl 
zbožné přání postavit v našem měs-
tě další kostel. Toto přání však vy-
plnil až jeho syn Kryštof ze Zvole, 
kanovník v Olomouci….“ Nejpr-
ve byl dřevěný kostelík vystavěný 
v roce 1538 zasvěcen sv. Marké-
tě, protože se tak jmenovala Kryš-
tofova matka a „on i jeho otec chtě-
li tímto vyjádřit velkou úctu k ní.“ 
Dřevěný kostel za třicetileté války 
vyhořel. Zásadní částku na výstav-
bu zděného kostela, celkem 1 000 
florentinů, věnovala Marie Laštuv-
ková už v roce 1751. Se stavbou se 
ale začalo až v roce 1818, mezitím 
se darovaná částka na úrocích více 
než zdvojnásobila.                    (iga)
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Čtyři roky žila a studovala v Již-
ní Koreji rodačka z Hlučína Veroni-
ka Kušniriková. Je první cizinkou, 
které se podařilo získat magister-
ský titul na jedné ze tří nejprestiž-
nějších univerzit Jižní Koreje.  Loni 
ji korejský velvyslanec osobně pře-
dal titul vyslankyně dobrých vzta-
hů mezi Českou republikou a Již-
ní Koreou, udělený Ministerstvem 
školství Jižní Koreje. 

Přestože Veronika i ve svém mla-
dém věku už stihla bydlet na růz-
ných místech po celém světě, do-
mov má pořád v Hlučíně. 

„Mou základní školou byly Rov-
niny, pak jsem studovala Mendelo-
vo gymnázium v Opavě, bakalář-
ský titul jsem si dělala na Palackého 
univerzitě v Olomouci,“ vypráví. 
Původně toužila po studiu v již-
ní Asii, pak se dostala k Východní 
Asii a vystudovala japonskou, ale 
také německou fonologii. 

„Za mých mladých let, pokud ně-
co takového mohu ve svých devě-
tadvaceti letech napsat, byly mož-
nosti výměnného studia v Japonsku 
více omezené než dnes. Proto jsem 
se rozhodla najít si alternativu v ji-
né zemi. Zaujala mne nabídka sti-
pendií Jihokorejské vlády, vybrala 
jsem si katedru na Korea Univer-
sity a utvořila studijní a výzkumný 

Studium v Jižní Koreji dalo úctu k domovu
plán, který navazoval na mou baka-
lářskou práci. Prošla jsem několika 
výběrovými koly a nakonec i přijí-
macím testem univerzity – a bylo 
to,“ líčí Veronika. Skoro všechny 
její univerzitní výzkumy se věnova-
ly sociologickému aspektu specific-
kého jazyka a jeho významu na po-
zadí kultury. Jak ale přiznává, pobyt 
v Jižní Koreji ji také naučil vážit si 
země, ve které se narodila. Její his-
torie, architektury, přírody, přístu-
pu k životu i sociálního zabezpe-
čení a zdravotnictví. „Jižní Korea 
je v rozvoji techniky a ekonomic-
kém vývoji před Českou republi-
kou. Některé tamní záchody mají 
málem lepší procesory než počíta-
če v Česku. Ale v konfrontaci s lid-
mi z mnoha cizích zemí jsem se 
ujistila, že v oblasti sociální péče, 
ať už zmíním pojištění, důchody, 

zdravotní pojištění nebo mateřské, 
je Česká republika jedno z nejlep-
ších míst na světě. Pokud by si Če-
ši vážili vlastní země alespoň z jed-
né čtvrtiny jako Jihokorejci té své, 
byli bychom už úplně někde jinde 
i díky tomu, že máme k životu od-
lišný, méně zaslepený přístup,“ my-
slí si Veronika Kušniriková. 

V Jižní Koreji studuje poměrně 
hodně Čechů a Češek, ale Veroni-
ka byla první „bílá“ cizinka na ka-
tedře, kde se vůbec nepoužívá ang-
ličtina.  „Vše od jazyka užívaného 
v hodinách, testů a samozřejmě 
i závěrečné diplomové práce by-
lo v korejštině, přičemž jsem ten-
to jazyk studovala teprve rok. Proto 
to pro mě bylo náročné,“ přizna-
la absolventka korejské univerzity. 
Z pohledu sociologického a kultur-
ního vnímala Veronika mnoho od-

K narozeninám veronice poslala její maminka Marcela Kušniriková do korejské-
ho Soulu netradiční dárek. vlastnoručně a  po konzultacích se Slezským mu- 
zeem v opavě jí ušila autentický hlučínský kroj. Korejci se pak s veronikou chtěli 
opakovaně fotit na ulici, kdykoliv ho při nějaké příležitosti předvedla. 

Foto: archiv veroniky Kušnirikové

lišností oproti studiu u nás nebo na 
blízkém Západě. „Na mé katedře 
byla většina Korejců a několik Ja-
ponců, nikdo další například z Ev-
ropy. I díky tomu tam hrálo velkou 
roli hierarchické uspořádání, a to 
i v úplně obyčejných každodenních 
situacích,“ prozrazuje Veronika. 

Své rozsáhlé a také trochu exotic-
ké jazykové znalosti a zkušenosti už 
zúročila na několika přednáškách 
na Karlově univerzitě. Besedovat 
byla ale i se žáky Základní školy 
Rovniny v Hlučíně. „Žáci na Rov-
ninách byli naprosto úžasní, měli 
skvělé otázky a příjemně mne pře-
kvapili svým zájmem,“ uvedla Ve-
ronika. Aktuálně pracuje pro ko-
rejský jazykový institut na Karlově 
univerzitě a užívá si domova po té-
měř třech letech nepřerušovaného 
studijního pobytu a následně ješ-
tě půlročního období práce v Kore-
ji. „Po svém prvním návratu v roce 
2016 jsem zde nějakou prvotní do-
bu žila v okouzlení. Už se to naštěs-
tí uklidnilo, ale ta vděčnost za to, že 
zde mohu žít, přetrvává. A to přes-
to, že jsem se aktuálně musela smi-
řovat s tím, co se to za posledních 
pět let odehrálo v české politice. 
Jsem každopádně ráda, že mi dlou-
hodobý pobyt v Koreji, ale i cesto-
vání po Taiwanu či dobrovolnické 
práce v Japonsku daly především 
perspektivu, nadhled nad situacemi, 
uvědomění, jak to funguje nebo ne-
funguje jinde. Člověk hned přemýš-
lí nad vlastní zemí jinak,“ uzavírá 
Veronika.              Ivana Gračková

bývalá žačKa RovninSKé 
ZáKlaDní šKolY Se 
DoStala na PReStižní 
univeRZitu i DíKY SKvělé 
ZnaloSti ciZícH JaZYKů.  

Mám spolužačku z ciziny. Jak vidí Česko a náš jazyk?
Letošní školní rok má třída kvar-

ta Gymnázia Josefa Kainara v Hlu-
číně poněkud netradiční. Do kolek-
tivu přibyla nová studentka. Má to 
háček, mluví hlavně anglicky. Tím-
to bych ji ráda představila.
Kdo jsi?
Jmenuji se Noey, je mi šestnáct let 

a pocházím z Thajska. Žiju v Bang-
koku, ale momentálně jsem za-
pojena do výměnného programu. 
V České republice bydlím u hosti-
telské rodiny Ostravě.
Proč  ses  rozhodla zúčastnit vý-
měnného programu?

Chci se zlepšit v angličtině, ze-
jména v komunikaci. Také se chci 
dozvědět o rozdílech mezi thajskou 
kulturou a kulturou evropských 
zemí. Zažít něco, co jsem nikdy 
předtím neměla příležitost prožít. 

A myslím, že desetiměsíční pobyt 
v České republice by mohl být přes-
ně něco takového.  
Proč  sis  vybrala  právě  Českou 
republiku?

To je častá otázka. Upřímně, před-
tím jsem o ní nic moc nevěděla, až 
na to, že hlavním městem je Praha. 
Za prvé, když jsem v televizi vidě-
la nějaký cestovní pořad, ve kterém 
mluvili o Praze, zamilovala jsem 
se do tohoto pohádkového města. 
Za druhé, miluju evropskou archi-
tekturu. Za těch pět měsíců, které 
jsem tu zatím strávila, jsem navští-
vila Olomouc, Brno a jižní Čechy. 
Na každém městě je něco fascinu-
jícího a v budoucnosti se chci podí-
vat i do Českého Krumlova. 
Je čeština složitý jazyk?
Prvně jsem si myslela, že je to nej-

složitější jazyk na světě. Když ho ale 
budu trénovat a používat, bude to 
jednodušší. Největší problém mám 
s výslovností. Moje "mamka" ji se 
mnou procvičuje každý večer. Dva-
krát týdně chodím ještě do kurzu.
Jaká je tvá hostitelská rodina? 
Mám mamku, taťku a mladší-

ho bráchu. Ve volném čase máme 
naplánované vždy nějaké aktivity. 
Chtějí, ať vyzkouším co je pro mě 
nové. Byli jsme třeba lyžovat. By-
lo to zajímavé, ale těžké, mnoho-
krát jsem spadla. I tak mě to bavi-
lo. Taťka a bratr neumějí anglicky, 
takže musím mluvit česky a použí-
vat gesta. Přesto si rozumíme. 
Jak studuješ?
Studuji na gymnáziu v Hlučíně. 

Některé předměty se učím a rozu-
mím jim, ale některým nerozumím 

vůbec. Profesoři jsou milí, spolu-
žáci jsou přátelští a pomáhají mi, 
hodiny s nimi jsou vtipné. Nejradši 
mám školní akce, například když se 
na sté výročí republiky všichni ob-
lékli do retro stylu, nebo crazy den, 
kdy má každá třída vtipné a zajíma-
vé představení.
Jak  bys  porovnala  Thajsko 
s Českou republikou?

Největší rozdíl je v počasí a jídle. 
V Thajsku najdete více druhů, více 
ostrá jídla a taky chutnější, jelikož 
používáme více ingrediencí. Poča-
sí je teplejší než v Česku a nemá-
me sníh. Ale máme moře! Z jiného 
pohledu, Čechům jde lépe rozumět, 
protože mluví přímo k věci, zatímco 
lidé z Thajska mluví nepřímo.      

Kamila Malčoková
studentka kvarty
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Bez dobré znalosti cizých jazyků 
už se dnešní studenti vysokých, ale 
ani středních škol prostě neobejdou. 
Proto hlučínské základní školy vě-
nují výuce cizích jazyků velkou po-
zornost. 

Na Rovninách mohou dělat 
Cambridge zkoušky

„Cílem výuky cizích jazyků na 
Základní škole Rovniny je aktivně 
mluvící žák,“ vysvětluje například 
ředitel rovninské školy Miroslav 
Všetečka. Už v prvním a druhém 
ročníku vede v rovninské škole ho-
diny angličtiny rodilý mluvčí. Žá-
ci tak mají možnost naposlouchat si 
správnou výslovnost. 

„V hodinách vytváříme příležitos-
ti k vzájemnému učení a k tomu, 
aby žák co nejvíce mluvil anglicky 
a neřešil každou gramatickou chy-
bu. Jednou za rok připravujeme pro 
vyšší ročníky projektové týdny, bě-
hem kterých žáci spolupracují v tý-
mech na daném tématu a připravují 
si výstupy, které pak prezentují ne-
jen ve svých třídách, ale také mlad-
ším spolužákům. Intenzivně anglič-
tinu používají žáci třetích a osmých 
ročníků na týdenním kurzu, kde ce-
lý týden pracují pod vedením ang-
ličtinářů a rodilého mluvčího. Sou-
částí programu jsou  exkurze vedené 
v anglickém jazyce,“ vypočítává ga-
rant anglické sekce rovninské školy, 
učitel Vladimír Štalmach. 

Přes program EDISON hostí ško-
la každoročně zahraniční studenty 
z celého světa. Již čtvrtým rokem 
mají žáci z Rovnin možnost složit 
mezinárodní Cambridge zkoušky.  
Jednou za dva roky škola pořádá tý-
denní zahraniční zájezd. Žáci bydlí 
v hostitelských rodinách a  procvi-
čují jazyk přímo v praxi.

Tyršovka má netradiční
kroužek Cooking with English

Příležitost komunikovat s rodilý-
mi mluvčími nejen v domácích la-
vicích, ale i na cestách do zahraničí 
mají ale samozřejmě i děti z dalších 
hlučínských škol. Bohatými zku-
šenostmi s výjezdy do zahraničí 
se mohou chlubit na Základní ško-

le dr. M. Tyrše, kde se v součas-
nosti učí angličtina jak v tradičním, 
tak i v Montessori vzdělávání již od 
první třídy. Před začátkem výuky 
děti zpívají anglické písničky, nebo 
sledují anglické pohádky na interak-
tivní tabuli. V odpoledních hodinách 
se na Tyršovce koná dvakrát týdně 
kroužek Cooking with English.

V klasickém vzdělávání se starší 
žáci snaží o prezentaci svých jazy-
kových dovedností, když točí krát-
ká anglická videa. „Často propojuje-
me angličtinu a zeměpis. Například 
o Spojených státech amerických  
jsou třeba sedmáci schopni v hodi-
ně zeměpisu informovat i anglicky. 
V hodinách anglické konverzace se 
snažíme komunikovat výhradně an-
glicky, rozebíráme texty britských 
sitcomů a písní. S Bohemian Rhap-
sody skupiny Queen vystoupili žá-
ci osmé třídy na vánočním posezení 
pro zaměstnance naší školy. Alespoň 
jednou za rok se snažíme spojit ta-
ké výuku literatury a anglického ja-
zyka návštěvou anglického divadel-
ního představení, které hrají studenti 
středních škol,“ líčí ředitelka školy 
Pavla Mrůzková.

Druhým cizím jazykem, který ško-
la vyučuje, je němčina. I tady pe-
dagogové hledají hlavně praktické 
uplatnění jazyka. „Děti němčinu vy-
užívají například na výjezdních ak-
cích Sdružení Slezsko-německých 
přátel či na jejich recitačních soutě-
žích,“ doplnila ředitelka Mrůzková. 

Škola v současné době dokonču-
je bezbariérovou jazykovou učebna, 
která výuku cizích jazyků ještě za-
traktivní. „Propojení výuky jazyka 
s multimediální technikou se dnes 
již stává samozřejmostí. Učebnu bu-
deme rovněž využívat při kurzech 

angličtiny pro veřejnost, které na 
naší škole odstartovaly loni v říjnu. 
Úspěšně běží čtyři kurzy v začáteč-
nické, mírně pokročilé a pokročilé 
úrovni. V případě zájmu plánujeme 
otevřít kurzy angličtiny i pro děti 
a francouzštinu pro dospělé,“ dopl-
nila ředitelka Mrůzková. 

V Darkovičkách mají nové 
jazykové centrum

 
Že k výuce cizích jazyků už multi-

mediální technika neoddělitelně pat-
ří, se potvrzuje i v menších školách. 
Základní škola v Darkovičkách zís-
kala v minulém školním roce dotaci 
na vybudování moderního jazykové-
ho centra. Škola dostala z programu 
IROP bezmála 4 miliony korun a dí-
ky tomu mají Darkovičky dvě no-
vé  plně vybavené jazykové učebny. 
„Jedna učebna je navržena jako stálá 
jazyková laboratoř. Pedagog může 
se všemi dětmi komunikovat pomo-
cí sluchátek, nebo může naslouchat 
rozhovorům či sledovat, jak jednot-
livé děti plní své úkoly, a přitom se 
navzájem neruší“ objasňuje ředitel-
ka školy Monika Kamradková. 

Druhá učebna je v podstatě mobil-
ní, jelikož je vybavená iPady, které 
mohou žáci přenášet do jiných hodin 
i tříd.  S angličtinou se děti setkáva-
jí již od  mateřské školy a plynule na 
ni navazují v 1. třídě školy základní. 
Důraz je kladen především na posle-
chovou část, a proto ve všech roční-
cích používají žáci interaktivní učeb-
nice angličtiny s možností poslechu 
i doma. Jelikož na škole pedagogo-
vé využívají aktivní metody práce 
a učení ve dvojicích či skupinách, 
dávají tak možnost dětem co nejvíce 
angličtinu v hodině používat.   

V Bobrovníkách chodí ti 
nejmenší do hravé angličtiny

Na Základní škole v Bobrovníkách 
se žáci učí angličtinu od třetího do 
pátého ročníku, a podle výsledků 
srovnávacích testů velmi dobře. 

„V hodinách využíváme práci s in-
teraktivní tabulí a tvoříme si vlastní 
materiály do výuky jako karty, hry, 
puzzle. Pro samostatnou práci a pro-
cvičování se děti přesouvají do počí-
tačové učebny, kde je potřebná mul-
timediální technika,“ vypočítává 
ředitel školy Jan Volf. I do této školy 
jezdí besedovat s dětmi rodilí mluv-
čí, žáci navštěvují anglická divadel-
ní představení. Vyučující prokládají 
hodiny pohybovými aktivitami, děti 
poslouchají populární písničky v an-
gličtině, učí se angličtině i při práci 
se stolními hrami. S cizím jazykem 
se ovšem děti v Bobrovníkách mo-
hou seznamovat už od první a druhé 
třídy, pokud mají zájem. Škola pro 
ně pořádá kroužek Hravá angličtina. 

Z Hornické jezdí děti
do Anglie i do Německa 

Do Anglie na studijní pobyty jez-
dí už několik let žáci Základní ško-
ly Hornická. Ubytováni jsou vždy 
v místních rodinách. Na studijní po-
byty v německy mluvících zemích 
vyrážejí spolu se studenty hlučín-
ského gymnázia. Ve škole se účastní 
přednášek v angličtině se zajímavý-
mi osobnostmi z různých koutů světa. 

„Od loňského roku jsme také zapo-
jeni do vzdělávacího programu Ev-
ropské unie Erasmus+, který podpo-
ruje spolupráci a mobilitu ve všech 
sférách vzdělávání, v odborné pří-
pravě a v oblasti sportu a mládeže. 
Součástí je platforma eTwinning, 
která podporuje on-line spoluprá-
ci škol a učitelů na dálku za pomoci 
digitálních technologií. Jsme autor-
skou školou mezinárodního projek-
tu Everyone different, each unique, 
all equal platformy eTwinning. Spo-
lupracujeme  se školami College le 
Chapitre z Francie, Runni ungdom-
sskole z Norska a Szkołou Podsta-
wowa w Dąbrówce v Polsku. Loni 
jsme se podíleli na projektu My Fri-
end Land is for YOU, který byl oce-
něn v Bruselu Evropskou cenou kva-
lity,“ vypočetl ředitel školy Martin 
Franek.                                      (iga)

nová jazyková učebna školy v Darkovičkách.                       Foto: Hana venglářová

Děti Z Hlučína Se ve Světě 
beZ Potíží DoMluví. 

Kolik umíš jazyků, tolikrát jsi člověkem, 
to si v hlučínských školách uvědomují



Zhruba 30 tisíc korun zůstalo na 
kontě hlučínské veřejné sbírky pro 
děti s postižením. V této chvíli pů-
jdou na úhradu dalšího cvičení pro 
pětiletého Františka Štěpáníka. Me-
todu TheraSuit, která pomáhá nejen 
Františkovi, ale také dalším dětem 
s dětskou mozkovou obrnou a ob-
dobnými typy neurologických po-
stižení, nově zavedla Dětská re-
habilitace Hlučín. František bude 
první dítě, které ji v Hlučíně pod-
stoupí. Zveřejnění jeho příběhu to-
tiž pomohlo získat finance od Na-
dace Naše dítě, za které Dětská 
rehabilitace Hlučín pořídila pod-
statnou část potřebného vybavení. 
Navíc František už cvičení dobře 
zná z jiných zařízení, což bude po 
začátek výhodou. Při zaškolování 
v jednom z nich se poznal i s novou 
fyzioterapeutkou, která bude v Hlu-
číně s dětmi cvičit. 

„Dítě s dětskou mozkovou obr-
nou potřebuje pro osvojení pohybo-
vé dovednosti mnohonásobně více 
opakování než zdravé dítě. Fando-
vi umožňuje závěsný systém The-
raSuit pracovat ve vertikále a rozví-

hlučínskénoviny [10] děti a mládež

Rehabilitaci dětem zaplatí veřejná sbírka
tHeRaSuit Je MoDeRní 
KoncePt cvičení vHoDný 
PRo Děti S DětSKou 
MoZKovou obRnou  
a obDobnýMi PoStiženíMi. 

jet tak svou motoriku. Má možnost 
vykonávat korektní pohyb bez vy-
naložení nepřekonatelného úsilí. 
Maminka už nemusí se synem pře-
jíždět k jiným poskytovatelům spe-
ciální metody, získala tak čas pro ji-
né věci a také ušetří za dopravu,“ 
vysvětlila ředitelka Dětské rehabili-
tace Hlučín Radmila Löwová.

Další vhodní adepti už také zva-
žují účast v nové terapii. Rozhod-
nutí ale není jednoduché, protože 
cvičení je nutné hradit, což pro ro-

diny představuje i nemalé finanční 
náklady. 

„Doufáme, že se podaří na naše 
konto veřejné sbírky pro postižené 
děti získat od dárců další finanční 
prostředky, aby je mohly využívat 
děti z Hlučína, které tuto terapii po-
třebují,“ uvedl starosta Hlučína Pa-
vel Paschek. 

„Děti, které ještě nemají s Thera-
Suit žádné zkušenosti, musí nejdří-
ve absolvovat intenzivní rehabilita-
ce v délce trvání minimálně tří až 

pěti týdnů. Poté se přechází k mé-
ně intenzivnímu cvičení a děti, kte-
rým se tréninkem zlepší svalová sí-
la, koordinace a rozsah pohybů, 
se dostávají do takzvané udržova-
cí fáze, aby se dosažený efekt cvi-
čení zachoval. Vše je individuální 
a skladbu a rozsah cvičení určuje 
fyzioterapeutka,“ objasnila ředitel-
ka Löwová.

S dětmi bude cvičit nová fyziote-
rapeutka Kateřina Čechová. „Kon-
cept TheraSuit je velmi zajímavý, 
líbí se mi a těším se na práci s dět-
mi a na výsledky, které to přinese. 
Jsem z Hlučína a vítám možnost 
pomáhat v místě svého bydliště,“ 
prozradila Kateřina Čechová.  

Rehabilitace metodou TheraSuit 
je vhodná pro děti do 2,5 let věku, 
s dětskou mozkovou obrnou, opož-
děným vývojem, vývojovými po-
ruchami koordinace, po úrazech 
mozku, po mozkové mrtvici, s hy-
pertonicitou, hypotonicitou, dys-
kinezií a jinými neprogresvními 
neurologickými poruchami a syn-
dromy. Zájemci o novou metodu 
cvičení se mohou informovat tele-
fonicky, e-mailem nebo osobně. Na 
nově chystaných webových strán-
kách Dětské rehabilitace Hlučín, 
kde se také dovědí vše potřebné, 
bude on-line rezervační systém.      

Ivana Gračková

Prvním dítětem, které v Hlučíně s fyzioterapeutkou Kateřinou čechovou zkouší 
novou terapii, je František štěpáník.         Foto: archiv Dětské rehabilitace Hlučín
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Řidiči mají poslední příležitost 
prověřit své řidičské schopnosti 
ve čtyřdílném seriálu jízd zručnos-
ti O putovní pohár starosty města 
Hlučína. První díl seriálu se konal 
v sobotu 5. ledna, pokračovat bude 
v sobotu 9. února. Pro ty, kteří No-
voroční jízdu nestihli, nebo se tepr-
ve nyní rozhodli zúčastnit se seriá-
lu, mají pořadatelé dobrou zprávu: 
do absolutního pořadí se započítá-
vají tři nejlepší umístění ze čtyř kol. 
To znamená, že první díl seriálu zá-
vodníkům nemusí chybět, pokud 
absolvují všechny ostatní.  

První kolo seriálu Zimní ligy jízd 
zručnosti, kterou pořádá Hlučínský 
automotoklub pro širokou veřej-
nost, zahájil v sobotu 5. ledna sta-
rosta Hlučína Pavel Paschek, pod 
jehož patronací se soutěž koná. 

„Po téměř osmi letech to byla 
opravdová zimní soutěž se sněhem 
a ledem. Škoda, že studené poča-
sí nevydrželo celé dopoledne, po-

Zájemci mohou zkusit svou zručnost za volantem

něvadž oblevou byli zvýhodněni 
soutěžící, kteří vyjížděli na trať na 
konci startovního pole, a ti také do-
sahovali nižších časů, než účastní-
ci, kteří jeli na ranním zasněženém 
a uklouzaném terénu,” prozradil 
za pořadatele ředitel závodu Pavel 
Zbytovský. 

Do prvního dílu seriálu se přihlá-
silo 58 soutěžících, akce se jich 
účastnilo 48, z toho dva přijeli ze 
slovenské Handlové. Absolutním 
vítězem prvního kola se po sečte-
ní výsledků stal člen místního au-
tomotoklubu Dušan Gacík z Hlu-

čína, druhé místo obsadil Drahomír 
Kubica z Polanky a na třetím místě 
skončil opět člen místního automo-
toklubu Zdeněk Drobík z Rychval-
du. Mezi ženami byla nejrychlejší 
Dáša Drobíková z Rychvaldu, rov-
něž členka místního automotoklu-
bu.Většina přihlášených ovšem by-
la z řad veřejnosti. 

„Dá se řici, že první kolo proběh-
lo pod taktovkou členů hlučínského 
automotoklubu. Vítězům samozřej-
mě blahopřejeme,” doplnil Pavel 
Zbytovský. 

Druhý díl seriálu, Únorová jízda 

zručnosti, se bude konat v sobotu 9. 
února, Březnová jízda je na progra-
mu 2. března, v sobotu 6. dubna se 
uskuteční závěrečná  Aprílová jíz-
da, v jejímž závěru pořadatelé slav-
nostně vyhlásí výsledky a starosta 
města předá putovní pohár absolut-
nímu vítězi nultého ročníku Zimní 
ligy jízd zručnosti. Propozice sou-
těže a přihlášku zájemci najdou na 
www.aoscz.info. V každém kole se 
jedou tři jízdy a výsledný celkový 
čas stanoví pořadí, které se bodově 
ohodnotí. Na závěr se škrtá nejhor-
ší dosažené pořadí ze čtyř kol. První 
tři v každém kole obdrží skromné 
ocenění, ostatní sladkou pozornost. 
Občerstvení bude tradičně zajiš-
těno. Prezentace se v uvedených 
dnech  koná vždy od 7 hodin do 8.45 
v Hlučíně, v budově AMK v Cel-
ní 4.  Jízdy startují v 9 hodin. Vedle 
absolutního pořadí se bude vyhod-
nocovat i pořadí žen jako samo-
statná kategorie. Ivana Gračková

na trati Jiří bureš ze Staré bělé.                                                   Foto: štěpánka czyzová

Závod v městském sprintu se už 
podruhé poběží v ulicích Hlučí-
na.  V sobotu 30. března odstartu-
jí od evangelického kostela první 
závodníci ve 14.30. Akce, jež po-
řádá Sportovní klub orientačního 
běhu Ostrava, je součástí seriálu zá-
vodů v orientačním běhu, který or-
ganizuje Moravskoslezský krajský 
svaz orientačních sportů. Letoš-
ní hlučínské klání bude prvním zá-
vodem jarního krajského žebříčku, 
a to v nejrychlejší disciplíně toho-
to sportovního odvětví, orientačním 
sprintu v městské zástavbě. Závod 
je určen pro registrované závodní-
ky ze všech klubů Moravskoslez-
ského kraje, ale připraveny budou 
i tratě pro úplné začátečníky, kteří 
by si chtěli orienťák vyzkoušet, ne-
bo prostě změřit síly. Registrovaní 
závodníci na něm budou sbírat body 
do dlouhodobého žebříčku. 

„Závodníci budou startovat do ulic 
Hlučína v intervalu jedné minuty ve 
skupinách po třech až pěti. Ukonče-
ní startu předpokládáme asi v 15.20 
hod a doběh posledního závodníka 
ve zhruba 15.45. Loni se akce účast-

nilo 214 běžců, letos jich očekává-
me do 240,“ prozradil za pořadatele 
předseda pořádajícího klubu Josef 
Juřeník. 

Vypisovat se bude celkem 22 ka-
tegorií od nejmenší D (dívky)/H 
(hoši) do 10 let do 12 let a tak dál 
až po kategorii D65 a H70. Bude 
i kategorie HDR pro rodiče s dět-
mi a P pro jakékoliv příchozí. Zá-
jemci z řad veřejnosti by měli mít 
běžecké oblečení, boty na běh po 
zpevněných cestách i trávníku, te-
dy s dezénem, SI jednotku (čip) na 

zaznamenání průchodu kontrolou, 
kterou zapůjčí pořadatelé při pre-
zentaci. Pokud nemají buzolu, tak 
postačí i kompas v mobilu k zorien-
tování mapy a tím i směru postupu. 

Už loni se závod vydařil a účast-
níkům se moc líbil včetně zdařilé 
tratě. „Povedl se i zásluhou ocho-
ty a vstřícnosti našich spolupracov-
níků z Hlučína, a to jak z městské 
organizace Sport a kultura Hlučín, 
tak z Fotbalového klubu Hlučín. Po-
mohli se zázemím závodů, parko-
vacími místy a jinými užitečnými 

radami. Důležitá byla i vstřícnost ve-
dení města a městské policie, čehož 
si moc ceníme,“ doplnil Josef Juře-
ník. 

Loňské dobré hodnocení závodu 
bylo důvodem, proč krajská orga-
nizace pověřila letos jeho pořádá-
ním znova největší orienťácký klub 
z Ostravy, jehož členy jsou i mnozí 
obyvatelé Hlučína. „Letos povede 
trať stejným prostorem, ale samo-
zřejmě s odlišnými kontrolními bo-
dy a tím i jinými postupy,“ objasnil 
předseda Juřeník. 

Zájemci, kteří by si chtěli zá-
vod v orientačním běhu jen zkusit, 
se mohou nahlásit na shromaždiš-
ti, které se bude nacházet v prosto-
rách hlučínské štěrkovny, a to hodi-
nu před startem, tedy nejpozději ve 
13.30. Zařazeni mohou být do kate-
gorie P nebo HDR. Mapu tratě závo-
du dostanou na místě od pořadatelů. 
Registrovaní závodníci se přihlašu-
jí na stránce www.oris.cz, kde také 
najdou veškeré potřebné informa-
ce. Na těchto stránkách jsou zveřej-
něny též sdělení pro neregistrované 
závodníky. Do závodních kategorií 
se neregistrovaní přihlašují obvykle 
mailem alespoň týden předem; poz-
ději nebo až na místě v den závodu 
už je to dražší.                          (iga)

Na konci března se opět poběží ulicemi 
města, zapojit se může doslova každý

loni si závod v Hlučíně všichni pochvalovali, a to i děti.             Foto: Milan Janča

loňSKý PRvní RočníK Se 
líbil, letoS Se očeKává 
Ještě větší účaSt.
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KAM V HLUČÍNĚ V ÚNORU

volný čas

n
1. 2. 8.00 Pololetní prázdniny v DDM DDM Hlučín

3. 2. vojtěch Kubašta, výstava Muzeum Hlučínska

3. 2. 14.00 Dětský maškarní ples SDH Kulturní dům

5. 2. 15.00 Zahájení kroužku Deskové hry DDM Hlučín

7. 2. 17.30 Pololetní koncert baletu při Zuš Kulturní dům

8. 2. 15.00 Ples seniorů v prvorepublikovém stylu Kulturní dům

9. 2. 7.00 Jízda zručnosti o putovní pohár starosty města Hlučína ulice celní, klubovna aMK

9. 2. Ples Zš Hornická - valentýnský ples Kulturní dům

15. 2. 19.00 5. fotbalový ples Fc Hlučín Kulturní dům

16. 2. 8.30 turnaj ve stolním tenise pro děti od 7 do 15 let DDM Hlučín

16. 2. 16.00 cestovatelská beseda - Magická země Peru DDM Hlučín

16. 2. Ples Steelers ostrava Kulturní dům

18. 2. 17.00 Márovi: cestopisná přednáška po indočíně Zámecký klub

19. 2. 17.00 Setkání osadního výboru sídliště oKD s občany školní jídelna Zš Hornická

20. 2. - 8. 5. lucemburské opráski - výstava Muzeum Hlučínska

21. 2. 19.00 Káťa a krokodýl, divadlo Kulturní dům

22. 2. 14.30 a 15.30 vítání občánků obřadní síň Městského úřadu

22. 2. Ples Fontány Kulturní dům

23. 2. 9.00 Masopust na náměstí Masarykovo náměstí

26. 2 . 16.00 Zastupitelstvo města Hlučína Kulturní dům

Připravujeme na březen

2. 3 . 7.00 Jízda zručnosti o putovní pohár starosty města Hlučína ulice celní, klubovna aMK

2. 3. Ples mladých Kulturní dům

2. 3. 8.00 lyžařský zájezd do ski areálu bílá DDM Hlučín

5. 3. vernisáž výstavy soch červený kostel

11. – 14. 3. 8.00 – 16.30 Jarní příměstský tábor DDM Hlučín

14. 3. oslava 10 let HZú Kulturní dům

21. 3. Divadelní představení velké lásky v malém hotelu Kulturní dům

23. 3.  Koncert leony Machálkové Kulturní dům

30. 3. 14.30 běh Hlučínem Start u evangelického kostela

Umíte lyžovat, jezdit na prkně, 
máte rádi běžky, nebo se chcete jen 
tak projít po horách, či si odpoči-
nout ve wellness v hotelu Bauer 
a udělat si hezkou sobotu? 

Dům dětí a mládeže Hlučín zve 
všechny děti, rodiče a ostatní do-
spěláky na společnou zimní sobo-
tu ve ski areálu Bílá. Akce se koná 
2. března a autobus je zajištěn! Po-
kud se vám tato nabídka zamlouvá, 
tak neváhejte a přihlaste se u nás 
v DDM nejpozději do 25. února. 
Cena autobusu je 200 korun na oso-
bu. Vyjíždíme v 8 hodin z parkovi-
ště DDM Hlučín, návrat se předpo-
kládá v 17 hodin.   Michal Srovnal

pedagog volného 
času DDM Hlučín

Dům dětí zve ke 
sportování na  
zasněžených horách

 CHCETE, ABYCHOM 
ZVEŘEJNILI 

POZVÁNKU TAKÉ 
NA VAŠI AKCI? 

SVÉ TIPY ZASÍLEJTE 
MAILEM NA 

INFOHLUCIN@CENTRUM.CZ 



Děkujeme všem, kteří se přišli 12. 
prosince 2018 naposledy rozloučit 
s panem Arnoštem  Jaroszem. Po-
hřební službě Breuer děkujeme za 
lidský přístup a panu kaplanovi za 
odslouženou mši a slova útěchy. 

Zarmoucená rodina

Dne 19. ledna 2019 jsme se roz-
loučili s panem Jaromírem Volkem. 
Děkujeme všem za projevenou sou-
strast, pohřební službě Breuer za 
lidský přístup a otci Petrovi za od-
slouženou mši a slova útěchy.

Zarmoucená rodina 

Periodický tisk územního samosprávného celku, vydává město Hlučín v měsíční periodicitě, 11 krát do roka. Mírové nám. 23-24, 748 01 Hlučín,  IČO: 00300063.  On-line na 
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cz. Redakční rada: Mgr. Pavel Paschek (starosta), Mgr. Petra Řezáčová (místostarostka), Jana Kameníčková (členka rady města), Mgr. Metoděj Chrástecký (ředitel Muzea Hlučín-
ska), Bc. Petr Breitkopf (ředitel SaK Hlučín), Mgr. Lukáš Krček (člen kulturní komise), Ivana Gračková (tisková mluvčí), Mgr. Michal Kubíček (PNM International s.r.o.). Redakce: 
Ivana Gračková. Sazba, tisk: PNM International s.r.o. Distribuce: Česká pošta. Vychází v nákladu 5600 ks. Výtisk zdarma do schránek. Nevyžádané rukopisy a obrazový materiál 
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Město přihlásí do soutěže 
Stavba roku 2018 MSK  
tělocvičnu v Darkovičkách  
i úpravy u kuturního domu. 

Ze 4. na 5. ledna napadlo 
zatím nejvíce sněhu, kalamitě 
z roku 2006 se ale situace ani 
neblížila.

Zastupitelé se sejdou dne 26. 
února v 16 hodin v Kulturním 
domě Hlučín, mimořádně se 
jedná o úterý. 

Letos poprvé budou mít občané a obyvatelé 
Hlučína možnost prostřednictvím participativ-
ního rozpočtu přímo se podílet na rozhodnutí, 
do čeho půjdou městské peníze.

„Již v minulých letech rozhodoval každý 
osadní výbor o konkrétním využití milionu 
korun, členové osadního výboru sami vybíra-
li, pro kterou stavbu peníze uvolní. Ale osad-
ní výbory ze zákona fungují jen v okrajových 
městských částech. Tam, kde nejsou, mohli li-
dé ovlivnit rozdělení rozpočtu jen svým hlasem 
například na veřejném fóru. Zkušenosti z dal-
ších měst přitom ukazují, že participativní roz-
počet pomáhá zapojit občany větší měrou do 
rozhodování o budoucnosti města. Proto jsme 
rádi přijali návrh jednoho z koaličních partne-
rů, KDU-ČSL, a zavádíme tuto novou formu 
i u nás,“ řekl starosta Hlučína Pavel Paschek.  

Částku milion korun pro participativní roz-

počet schválili zastupitelé Hlučína na svém 
zasedání v prosinci. Nyní se začíná technic-
ky připravovat vše, co bude pro přímé zapo-
jení občanů do rozhodování o těchto prostřed-
cích zapotřebí. 

„Hlučínský participativní rozpočet bude mít 
motto: Je to na vás! Prvním krokem k jeho za-
vedení bude rozšíření webových stránek měs-
ta. Pod logem zdravého města Hlučína, které 
už je dnes jejich součástí, vznikne v únoru no-
vě stránka k aktivitám zdravého města, Agen-
dy 21 a participativního rozpočtu. V březnu 

pak zveřejníme výzvu, aby občané přišli s ná-
vrhy, jak s částkou 1 000 000 korun naložit, jak 
ji účelně využít. Pro své nápady si budou mu-
set zajistit podporu dalších minimálně padesá-
ti občanů města. V závěru se bude o návrzích 
hlasovat a vítězné projekty bude město reali-
zovat,“ vysvětlila princip participativního roz-
počtu místostarostka Petra Řezáčová, která je v 
Hlučíně také jeho hlavní iniciátorkou. 

Zavedení participativního rozpočtu je v sou-
ladu s principy Národní sítě zdravých měst ČR, 
jejímž členem je Hlučín již od roku 2007. Je lo-
gickým pokračováním aktivit Zdravého města 
Hlučína. Cílem projektu zdravých měst udrži-
telný rozvoj a zvyšování kvality života, reali-
zované zejména zapojením veřejnosti do dění 
ve městě, do rozhodování o jeho rozvoji, posi-
lováním komunitního života a občanské anga-
žovanosti.                                                    (iga)

Participativní rozpočet více zapojí hlučínské občany 
do rozhodování o dalším rozvoji a budoucnosti města

Rekord Zimního běhu vytvořil Jiří Pytlík 

„
Je to na váS!

Čtěte na straně 3 Čtěte na straně 3 Čtěte na straně 4

Druhého ročníku Zimního běhu se 
v lednu v Hlučíně zúčastnilo 59 zá-
vodníků a další šest jich na trať vy-
běhlo se svými psy v kategorii ca-
niscorss. 

„Běh se vydařil nad očekává-
ní velmi dobře. Počasí nám přálo, 
od rána svítilo sluníčko, závodníci 
se průběžně registrovali a přesně v 
11.00 vyběhli. Až na jedno rozbité 
koleno doběhli všichni v pořádku,“ 
prozradila za pořádající městskou 
příspěvkovou organizaci Kateřina 
Klímková, vedoucí Kulturního do-
mu Hlučín. 

Nejrychlejší čas zaběhl Jiří Pytlík, 
který kraluje i dalším hlučínským 
běhům. „Zamrzlou, dvanáctikilo-
metrovou crossovou trasu zvládl 
za neskutečných 38 minut a 37 vte-
řin, čímž vytvořil nový traťový re-

kord,“ doplnila Kateřina Klímková. 
Nejstarším účastníkem byl čtyřia-
sedmdesátiletý Václav Procházka, 
který doběhl druhý ve své katego-
rii. Nejmladšími byli sedmnáctile-
tí Zoe Zdražilová a Tomáš Kalvar, 
kteří zvítězili ve svých juniorských 

kategoriích. Soutěžilo se celkem v 
jedenácti kategoriích, z toho v pěti 
mužských a čtyřech ženských. Nej-
početněji zastoupena byla mužská 
kategorie od 40 do 49 let věku, nej-
více žen bylo v kategorii do 39 let.

 „Všem závodníkům a podporo-

vatelům na trati i v cíli moc děku-
jeme a těšíme se na další ze série 
Hlučínských běhů, a to na maratón 
a půlmaratón, který se poběží 25. 
května,“ řekl ředitel pořádající or-
ganizace Sport a kultura Hlučín Pe-
tr Breitkopf.                             (iga)

na startu.                           Foto:  Jiří Rygel

Příště Se běžci v Hlučíně 
SeJDou na MaRatonu a 
PůlMaRatonu v Květnu.

MíSto KYtičKYn
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Přivítali jsme:
David Vitkovský *2018
Jakub Bartoš *2018
Emily Macejková *2018
Matyáš Šenkyřík *2018
Samuel Konior *2018
Kristýna Holinková *2018

Jubilanti:
Alžběta Jajcajová *1929
Josef Thomas *1932
Zdeňka Dardová *1934

oZnáMenín

PoDěKovánín

SouKRoMá inZeRcen

na PleS JSou Zváni neJen 
Senioři Z Klubů, ale i Další 
vYZnavači DobRé ZábavY.

Ples seniorů, který se bude konat 
v pátek 8. února od 15 hodin v Kul-
turním domě Hlučín, je určený pře-
devším pro členy klubů seniorů 
v Hlučíně, Darkovičkách, Bobrov-
níkách a Vrablovci i pro seniory ze 
Svazu tělesně postižených a z Do-
mova pod Vinnou horou. Přihlásit 
se na něj však samozřejmě mohli 
i další zájemci, kteří dosáhli senior-
ského věku. 

„Ples seniorů je každým rokem 
jedním z tradičních vrcholů hlučín-
ské plesové sezony a nás samozřej-
mě moc těší, že jím děláme radost 
jeho návštěvníkům,” uvedla mís-
tostarostka Petra Řezáčová.  

„Letošní ples se odehraje ve sty-
lu První republiky. Kdo bude mít 

Ples seniorů bude na prvorepublikové vlně

chuť, možnost a náladu, může při-
jít v oblečení typickém pro 20. léta 
dvacátého století. Na bále vynikne 
krása klobouků, šperků, šátků, ko-
rálků i klasických doplňků. Není to 
samozřejmě podmínkou, ale drobná 
stylizace návštěvníkům poskytne 
možnost vrátit se na chvíli do sta-
rých časů,” řekla za pořadatele ve-
doucí odboru rozvoje Městského 

úřadu Hlučín Darina Krejzlová. 
Vstupné je symbolické, jeden lís-

tek přijde na 50 korun. V ceně je 
teplá večeře, káva nebo čaj, voda, 
víno, zákusek. K tanci i poslechu 
bude hrát skupina Klasik. 

Zájemci o účast se hlásili přímo na 
radnici. A že jich bylo opravdu hod-
ně, již v polovině ledna byla kapa-
cita plná.                                                (iga)

takto se bavili senioři na svém plese v roce 2018.                Foto: ingrid Křižáková

Setkání osadního výboru Rovniny 
s občany za účasti vedení města a ve-
doucích klíčových odborů Městské-
ho úřadu Hlučín se bude konat v úte-
rý 12. února od 17 hodin ve školní 
jídelně Základní školy Rovniny. 

„Předpokládáme, že se občané bu-
dou chtít vyjádřit k různým oblas-
tem, týkajícím se života na Rovni-
nách, vzdělávání, kultury, školství, 
životního prostředí, dopravy, parko-
vání, i k možnostem, jak trávit vol-
ný čas. Chceme diskutovat o tom, 
co případně lze a co nelze realizo-
vat. Věřím, že lidé přijdou se svými 
připomínkami a nápady. Proto zve-
me všechny občany, aby si udělali 

čas a na setkání přišli,“ řekla před-
sedkyně osadního výboru Jaroslava 
Miketová. 

„Jedním z témat jistě bude pokra-
čování opravy centrálního chodní-
ku ve směru na Vrablovec. Když se 
opravovala s využitím dotace prv-
ní část, občané, kteří bydleli dál, si 
stěžovali, že jsme na ně zapomněli. 
Nebylo to tak. Pro žádost o dotaci 
jsme využili starší projektovou do-
taci zhotovenou už v minulosti. Bo-
hužel tehdy nebyl čas ji předělávat. 
Ale od začátku jsme počítali s tím, 
že chodník se musí postupně opra-
vit celý,“ řekl starosta Hlučína Pa-
vel Paschek.                               (iga)

Na Rovninách se otevře i diskuze
o dokončení opravy chodníku

Setkání osadního výboru sídli-
ště OKD v Hlučíně s občany se 
za účasti vedení města uskuteční 
v úterý 19. února od 17 hodin ve 
školní jídelně Základní školy Hor-
nická. 
„Veřejné schůze, které pořádáme 

pravidelně v Darkovičkách a Bob-
rovníkách, se těší poměrně velké-

mu zájmu. Věříme, že diskutovat 
o svých přání a potřebách přijdou 
také občané sídliště OKD,“ řekl 
starosta Hlučína Pavel Paschek. 
„Nepamatuji si, že by se v minu-

lých letech na OKD taková setká-
ní pořádala, proto novinku velmi 
vítám. Ne všichni chtějí diskuto-
vat na velkém veřejném fóru, kte-

ré se vždy zjara koná v kulturním 
domě. Doufám, že si občané pře-
stanou stěžovat jen u piva a využi-
jí této příležitosti, aby vedení měs-
ta řekli své náměty a požadavky 
na zkvalitnění bydlení, obslužnos-
ti a podobně,“ sdělil nový předse-
da osadního výboru Jan Latoň.                                         

(iga)

Na OKD bude poprvé setkání s občany

Vítání občánků se uskuteční v pá-
tek 22. února ve 14.30 a v 15.30 
v reprezentativních prostorách ob-
řadní síně Městského úřadu Hlu-
čín.

„Protože nám současná legislati-
va neumožňuje vyžádat si ze stra-
ny úřadu jména a adresy nově naro-
zených dětí, tak na vítání občánků 
můžeme pozvat jen ty rodiče, kte-
ří se sami předem přihlásí. Na zá-
kladě přihlášky pak rodičům zašle-
me pozvánku se všemi pokyny,“ 

uvedla vedoucí odboru rozvoje Da-
rina Krejzlová. Letošní první vítá-
ní nových občánků Hlučína je ur-
čené pro děti narozené od loňského 
března. 

Zájemci se musí hlásit osobně  
v úředních hodinách na odboru roz-
voje MěÚ Hlučín, kde doloží ori-
ginál rodného listu dítěte a svůj 
občanský průkaz. Bližší informa-
ce podá pracovnice odboru rozvo-
je Sabina Lorencová na telefonním 
čísle 595 020 317.                   (red)

Hlaste děti na vítání občánků

n Hledám dlouhodobý podnájem 
1+1 nejlépe Rovniny. Tel.: 732 
504 788

n 8. února to je 55 let, co jdou spo-
lu životem Kristina a Zdeněk Po-
sejpalovi.





Cukrász Világ

Lumea cofetarilor

pečeme v tom s vami

Každý dort ukrývá nějaký příběh.
My na něj jen prodáváme suroviny.

www.svetcukraru.cz

Půjčíme vám až

dřív, než řeknete švec!

Přivýdělek
u Fair Credit

800 888 120
www.privydelek.cz

www.faircredit.cz

Untitled-1   1 15/01/2019   09:02




