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hlučínskénoviny
Realizace objektu šaten  
a zázemí SK FC Hlučín a TJ 
Hlučín je v plném proudu.

Výstavba novostavby objek-
tu šaten a zázemí SK FC Hlučín 
a TJ Hlučín započala 15. července 
2019. Předpokládaná doba realiza-
ce je jeden rok. 

Stávající šatny byly pro sportovce 
již nevyhovující. Dvě malé šatny 
bez topení a s minimálním sociál-
ním zázemím pro několik stovek 
aktivních sportovců v Hlučíně 
byly skutečně nedůstojné. Zvláště 
to pak bylo vidět, když na městský 
stadion přijeli hosté z jiných měst 
i zahraničí. 

Cena za realizaci stavby byla vy-
soutěžena ve výši 41 613 375 Kč 
vč. DPH. Město může navíc na 
stavbu čerpat bezmála sedmnác-
timilionovou dotaci z dotačního 
programu Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR. Jde o 
největší letošní investicí města.

Nová nepodsklepená dvoupod-
lažní stavba bude tvořena dvěmi 

Nové sportovní zázemí se již začalo stavět

obdelníkovými budovami spojený-
mi krčkem. Novostavba vznikne na 
ploše mezi fotbalovým stadionem, 
volejbalovými kurty, které také 

následně projdou rekonstrukcí, a 
Tyršovou ulicí. Součástí stavby je i 
parkoviště pro 13 osobních aut. 

Využití, rozsah a projekt stavby 

byl projednán a odsouhlasen se zá-
stupci sportovních oddílů SK FC 
Hlučín a TJ Hlučín. 

(red)

Aktivita terénních obchodníků 
nejen firmy Centrální výběrové 
řízení a jí podobných ve formě 
„kontrol” složenek SIPO nebo 
smluv s dodavateli energií neu-
stává. A to přesto, že již tři roky 
na území města platí Nařízení č. 
1/2016, kterým se stanovuje zá-
kaz pochůzkového a podomního 
prodeje. 

Tito tzv. šmejdi s energiemi se 
pravdelně pohybují po městě a 
podávají občanům zavádějící in-
formace. Nezmiňují se o tom, že 
nabízejí přechod k jinému doda-
vateli elektřiny či plynu. Pod zá-
minkou levnějších energií mohou 
zákazníky zavázat k tzv. exklu-
zivitě, která znamená, že společ-
nost, kterou zastupují, vám bude 
po dobu dvou, tří, pěti nebo do-

konce deseti let dohazovat doda-
vatele elektřiny nebo plynu. Kdy-
byste se opovážili vybrat si ho 
sami, vytasí na vás pokutu. Klid-
ně ve výši několika tisíc korun. 

I přes ohlasy a zapojení lidí do 
spolupráce s Městskou policií 
Hlučín i Obvodním oddělení Po-
licie ČR v Hlučíně se však obyva-
telé stále potýkají s neodbytným 
jednáním. Vyzýváme tedy obča-
ny, aby vždy na místo přivolali 
Městskou policii Hlučín - linka 
156, či Policii ČR - linka 158. Je 
následně nutné podat co nejpo-
drobnější informace - popis, věk, 
oděv, nějaké poznávací znaky a 
také pokud odjeli vozidlem - po-
pis, nejlépe registrační značku, 
popřípadě video či foto. Předem 
děkujeme.                             (red)

Nedejte se šmejdům 
s energiemi a volejte policii

V září a říjnu si mohou hlučínští 
senioři připomenout pravidla sil-
ničního provozu a vyzkoušet bez-
pečnou jízdu na polygonu v Ostra-
vě. Město Hlučín se totiž dohodlo 
s vedením Libros Ostrava na spo-
lupráci pro své občany nad 65 let. 

Vzdělávací program Jedu s dobou 
je určen aktivní motoristické veřej-
nosti seniorského věku – přesněji 
65 a více let, a to nejen pro ty, kteří 
hledají pocit jistoty za volantem. 
Finanční podporu projekt získal z 
fondu zábrany škod a díky tomu je 
pro účastníky zcela zdarma. 

Obsahem je teoretická a praktická 
část. Teorie je zaměřena na změny 
v legislativě a bezpečnou jízdu. 

V praktické části mohou řidiči 
poznat svůj vůz s novými techno-
logiemi, které pomáhají řidiči v 

oblasti prevence vzniku dopravní 
nehody a je především zaměřena 
na správné zásady krizového brz-
dění na různém povrchu vozovky, 
zvládnutí smyku a manévrová-
ní. To vše doplněno o praktickou 
ukázku první pomoci. 

Výše uvedený program je cel-
kem 6 hodinový včetně přestávek 
a je možné ho absolvovat v termí-
nech 13. 9. a 25. 10. 2019 v Cent-
ru bezpečné jízdy Libros Ostrava, 
na ulici Palackého 1114, tel: 732 
894 914. Pro rezervaci termínu si 
na adrese www.jedusdobou.cz/ter-
miny-a-rezervace nejdříve vyberte 
místo konání kurzu, pak termín a 
vyplňte prosím formulář. Kurz je 
nutné absolvovat s vlastním vozi-
dlem, polygon auta nepůjčuje.                               

(kne)

Tréninkové jízdy vozem
a připomenutí silničních
pravidel pro seniory zdarma
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Mnoho rodičů 
dětí si řeklo UFFF, 
když skončily prá- 
zdniny a začala 
opět škola. Ano, 

pro někoho jsou prázdniny časem 
bezstarostnosti, odpočinku, lenoše-
ní u vody či jinde a pro někoho je 
to hektický čas, kdy je třeba zaří-
dit spoustu věcí od hlídání dětí, po 
nakoupení věcí a jídla pro ně. Čas 
prázdnin je ale také časem, kdy se 
provádí drtivá většina naplánova-
ných investičních akcí. Začalo se se 
stavbou nových šatem v areálu FC 
Hlučín, TS Hlučín opravovaly chod-
níky po městě, na Zahradní VaK 
Hlučín investoval do výměny kana-
lizace a na Rovninách do výměny 
vodovodního potrubí. Vybudovalo 
se nové parkoviště na ulici 1. máje, 
přispěli jsme finančně na opravu 
věže na hřbitovním kostele sv. Mar-
kéty a na nové lavice v něm.

Ale také jsme se my hlučínští uměli 
pobavit. Moc děkuji organizátorům 
všech akcí ve městě, které sloužily 
k tomu, abychom alespoň na chvíli 
zapomněli na každodenní starosti. A 
že jich letos o prázdninách bylo! Do-
žínky, hudební festivaly, letní kina… 
Některé akce proběhly ke spokoje-
nosti všech, u některých již řešíme 
zefektivnění. Pořád je co zlepšovat. 
Už jen třeba tím, že jsme se na Radě 
usnesli, že na všech akcích, které se 
budou od příštího roku konat na po-
zemcích města, budou muset organi-
zátoři zajistit třídění odpadu.

Motivovali jste nás vy, občané, a 
za to vám patří můj obdiv a dík. Jste 
to vy, kdo si nezametou a nepoklidí 
jen to svoje, ale jdete i před ten svůj 
dům či panelák a uklidí i na pozem-
cích města, u sousedů a známých. 
Jen proto, že zkrátka chcete mít ko-
lem sebe čisto a pěkně. Mnozí z nás 
jsou takto vychováváni od malička, 
máme to zkrátka „v krvi“. O to víc 
nejen mě, ale i vás mrzí a znepoko-
juje chování některých jedinců, kteří 
nerespektují absolutně žádné normy 
slušného lidského chování a svým 
jednáním ničí náš společný maje-
tek. Ostatně majetek města není 
vlastnictvím radnice, je to majetek 
všech občanů Hlučína!!! Takže tím, 
že se sehneme pro odhozený papír či 
sáček a dáme ho do koše, uklidíme 
exkrementy po našich čtyřnohých 
miláčcích, si vlastně uklízíme svůj 
veřejný majetek. Díky všem, kdo 
takto smýšlejí.

Statistika po měsících

Podílejte se na 
strategii města

Zajímáte se o budoucnost vašeho 
města? Podílejte se na jeho strate-
gii.

Přijměte pozvání na Veřejné pro-
jednávání analytické a návrhové 
části Strategického plánu města 
Hlučína na období 2020-2030, 
včetně Akčního plánu a SEA, kte-
ré se uskuteční 10. října od 16:30 
do 18:00 hodin v Kulturním domě 
Hlučín.                                     (kre)

Za necelých šest měsíců provo-
zu využilo samoobslužnou plnící 
stanice CNG na ulici Čs. armády 
1263/32 Hlučín téměř 1600 auto-
mobilů. Nyní je, dle provozovate-
le Teplo Hlučín s.r.o., vytíženost 
až 11 automobilů denně. Rychlo-
nabíjecí stanice elektromobilů (na 
snímku), která je součástí stanice 
CNG, za stejné období bezúplatně 
nabila 98 vozidel. 
CNG plnící stanice o výkonu 54,6 

Nm3/hod  je vybudována na sídliš-
ti OKD a sousedí se sídlem společ-
nosti na ulici Čs. armády. Je určena 
k rychlému plnění osobních a užit-
kových vozidel stlačeným zemním 
plynem v režimu samoobslužné 
veřejné plnící stanice. Plnění vozi-
del je zajištěno prostřednictvím pl-
nícího stojanu s kapacitou plnění 
až 50 kg/minutu. Stojan je napojen 
pomocí datové přípojky na kartové 
platební centrum a centrum plateb 
tzv. kartami CNG. 
CNG je zkratka pro stlačený 

zemní plyn z anglického originá-
lu Compressed Natural Gas. Jeho 
hlavní složkou je metan. Proti ka-
palným pohonným hmotám a LPG 
je bezpečnější a šetrnější k příro-
dě. Šetří významnou část provoz-
ních nákladů při zachování pořizo-
vací ceny i výkonů. Auta navržená 
na spalování zemního plynu jsou 
tišší, ekologičtější a mají efektiv-
nější provoz. Spalováním zemní-
ho plynu nevznikají škodlivé či do-
konce rakovinotvorné látky. CNG 
vozy již dnes splňují budoucí eko-
logické normy EU, a to jen díky 
spalování zemního plynu. Navíc 
do CNG se nedá nic přimíchat, a 
tak je jeho kvalita zaručena. Ani 
při případném úniku nepředstavu-
je pro přírodu nebezpečí.

Zájem o alternativní paliva do 
automobilů v Hlučíně roste

Metan byl poprvé použit v Ottově 
spalovacím motoru už v roce 1872. 
Brzy se však k pohonu výbušných 
motorů začaly uplatňovat kapalné 
pohonné hmoty. V roce 1873 nej-
prve benzin, později nafta. Benzin 
a nafta se koncem 19. století a ze-
jména ve 20. století staly rozhodu-
jícími pohonnými hmotami v au-
tomobilovém průmyslu. O návrat 
plynových vozidel se v první po-
lovině 20. století postaral nedosta-
tek kapalných pohonných hmot za 
první i druhé světové války. Pou-
žití stlačeného plynu k pohonu au-
tomobilů má své počátky kolem 
roku 1930 ve Francii. Tehdy šlo 
ještě o svítiplyn. Následně se roz-
šířilo do dalších evropských zemí. 
V českých zemích se začal plyn 

k dopravě využívat v roce 1936. 
Konkrétně se jednalo o používání 
stlačeného svítiplynu k pohonu au-
tomobilů, autobusů a traktorů. Vít-
kovické železárny jako první vyrá-
běly kompresní tankovací stanice 
a provozovaly na svítiplyn vlast-
ní nákladní vozy. Zemní plyn ja-
ko pohonná hmota se začal v Čes-
ké republice uplatňovat od roku 
1981. Tehdy byla provedena první 
přestavba vozidla na zemní plyn. 
Město Hlučín má zájem na sni-
žování ekologické zátěže ve měs-
tě všemi dostupnými prostředky a 
CNG stanice s rychlonabíjecí sta-
nicí elektromobilů, která jsou dí-
ky Teplo Hlučín s.r.o. v provozu 
od 20. února 2019, jsou toho důka-
zem.                                            (red)

Rychlonabíjecí stanice pro elektromobily Triberium podporuje všech-
ny příslušné standardy nabíjení (nabíjení stejnosměrným i střídavým 
proudem), čímž umožňuje nabíjení různých typů elektromobilů. Pod-
porovány jsou následující standardy nabíjení: CCS (Systém kombinova-
ného nabíjení) nabíjecí energie 50 kW DC, CHAdeMO nabíjecí energie 
50 kW DC a typ 2 AC Koncovka: 22 kW nebo 43 kW AC/Zásuvka: 22 kW 
AC.                                                   Foto: Michal Kubíček

Slavnostní vítání nových občán-
ků města Hlučíně proběhne dne 8. 
11. 2019 odpoledne v obřadní síni
radnice. Obřadu se mohou zúčast-
nit pouze předem přihlášené děti,
jejichž rodiče obdrží pozvánku s
pokyny.

Máte-li zájem zúčastnit se se 
svým miminkem vítání občánků, 
které připravujeme pro děti naro-
zené od 1. 1. 2019, s trvalým poby-

tem na území města Hlučína a částí 
Bobrovníků a Darkoviček, dostav-
te se osobně na odbor rozvoje a 
školství MěÚ Hlučín (Po, St 8:00 
- 17:00 hod.; Út, Čt 8:00 - 14:00
hod.). Předložte originál rodného
listu dítěte a svůj platný občanský
průkaz. Bližší informace získáte
na telefonním čísle  595 020 317
nebo 595 020 294.

(red)

Podzimní vítání občánků 
proběhne v listopadu
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Za prvních sedm mesíců tohoto 
roku systém v úsekových měřeních 
zachytil více řidičů překročujících 
povolenou rychlost, než kolik jich 
byla za celý minulý rok nebo za rok 
předcházející, kdy byl tento způsob 
prevence v Hlučíně zaveden. 
S úsekovým měřením se začalo v 

Hlučíně v lednu roku 2017 a to na 
ulici Ostravské ve směru na Opa-
vu. Jde o měření překročení pře-
depsané rychlosti, což je klasifiko-
vána jako přestupek. Za rok 2017 
bylo změřeno 3187 vozidel. Z to-
ho bylo z různých důvodů odlože-
no 221 přestupků, ke správnímu or-
gánu se tak dostalo 2966 vozidel. 
V roce 2018 to bylo 2828 změře-
ných vozidel, odloženo 218, ke 
správnímu postoupeno 2610 vozi-
del. Od listopadu 2018 přibylo úse-
kové měření na ulici Celní v obou 
směrech, v tabulce je patrný nárůst 
vozidel. V roce 2019 je zatím změ-
řeno 3551 vozidel. Odloženo bylo 
458, postoupeno 3093 vozidel. Re-
kordman v naměřené rychlosti jel 
rychlostí 146 km/hod.
Od podzimu 2019 bude nově za-

vedeno úsekové měření na ulici 
Ostravská podél Kulturního domu 
také ve směru na Ostravu.
Úseková rychlost slouží k měření 

průměrné rychlosti vozidel a měře-
ní rychlosti se nepoužívají tzv. ra-
dary, jak by se mohlo zdát. Jde o 

Úsekové měření zachytilo letos 
nejvíc hříšníků v historii

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

2017 296 193 238 238 198 145 139 166 755 408 271 140

2018 107 93 99 103 94 90 77 37 68 73 1049 938

2019 618 459 688 565 528 437 256  

Statistika po měsících

tzv. pasivní měření, na rozdíl od 
mikrovlnných či laserových rada-
rů, které používají strážníci Měst-
ské policie nebo dopravní policis-
té, jež měří odražené radiové vlny 
Nejde o měření v jednom bodě ja-

ko je tomu u běžných radarů, ale 
o měření vozidla v úseku. Jedná se
o kamery, které zaznamenají vjezd
a výjezd vozidla z měřeného úse-
ku. Systém kamer eviduje pozná-
vací značky auta a na základě doby
průjezdu vozidla měřeným úsekem
a známé vzdálenosti mezi bodem
vjezdu a výjezdu vypočítá prů-
měrnou rychlost vozidla. Zařízení
se nedá oklamat změnou jízdního
pruhu, jelikož kamery monitoru-
jí všechny jízdní pruhy a jsou vzá-
jemně propojeny. Systém úsekové-
ho měření prakticky nic nevysílá a
není tudíž jednoduše detekovatelné

tzv. antiradary. I přesto, že se tech-
nická úroveň automobilů neustá-
le zlepšuje a to zejména v oblasti 
pasivní a aktivní bezpečnosti, ty-
to bezpečnostní prvky stále nedo-
vedou zabránit vážným následkům 
při nehodách způsobených nepři-
měřenou rychlostí. Z širšího hle-
diska se nepřiměřená rychlost po-
dílí na většině dopravních nehod. 
Reakční doba řidiče od spatření 
překážky může být stejná i při vyš-
ší rychlosti, ale vozidlo urazí dale-
ko větší vzdálenost, než kdyby je-
lo pomaleji. Podstatnou roli hraje 
rychlost i při nehodách, kdy dochá-
zí k nezvládnutí řízení vozidla. 
Úseková měření rychlosti jsou v 

Hlučíně umístěna právě z důvodu 
prevence důsledků nepřiměřené 
rychlosti v daných místech.

     (red)

Uzavírka komunikace Zahradní z 
důvodu opravy chodníku a povrchu 
komunikace bude probíhat od 1. 9. 
2019 – 30. 11. 2019 v návaznosti 
na provedenou rekonstrukci kana-
lizace společností VaK Hlučín v 
uplynulých měsících.

Uzavírka se uskuteční ve dvou 
etapách. V první bude uzavřena 
část od ul. U Stadionu po ul. Tyr-
šova. V druhé etapě  bude uzavře-
na část od ul. Tyršova po ul. Dr.E. 
Beneše tzn., že řidiči v této etapě 
nebudou moci z ul. Tyršova vjet na 
ul. Zahradní.

Objízdná trasa je navržena po sil. 
I/56 ul. Ostravská dále, sil. II/469 

Zahradní bude do konce listopadu zavřena

ul. Čs. armády a místní komunika-
ci Hluboká. Uzávěra si vyžádala 
změnu trasy linkového autobusu 
č. 66 Dopravního podniku Ostrava 
a.s., který bude jezdit po objízdné

trase. Jinak trasa linky vedla přímo 
přes ul. Zahradní a končila na vla-
kovém nádraží. Termín realizace je 
prozatím informativní.           

(red)

n rozhodla, že s účinností od
1. 1. 2020 jsou organizátoři
všech kulturních, společen-
ských a sportovních akcí,
pořádaných na pozemcích
ve vlastnictví města Hlučína
nebo na pozemcích, které má
město ve výpůjčce či v nájmu
a v prostorách města Hlučí-
na, povinni zajistit separaci
odpadu, vzniklého při těchto
akcích. Odpad musí být sepa-
rován na minimálně 4 složky
(papír, plast, sklo a zbytkový
komunální směsný odpad).

n doporučuje zastupitelům udě-
lit čestné občanství panu Jose-
fu Hlubkovi.

n udělila souhlas Základní škole
a mateřské škole Hlučín-Dar-
kovičky, příspěvkové organi-
zaci k účasti v projektu: Ša-
blony II. – „Podpora rozvoje
školy II „ Z.02.3.68/0.0/0.0/
18_063/0014077 a Výzvy č.
13/2017 na ozdravné pobyty
– „Za zdravím do přírody“ re-
gistrační číslo 06661762.

n projednala žádost paní Mi-
chaely Caputové o poskytnutí
finančního příspěvku z veřej-
né sbírky a rozhodla žádosti
vyhovět a poskytnout finanční
podporu Agátě Novosadové
z účtu veřejné sbírky Města
Hlučína.

n rozhodla o poskytnutí záštity
starosty města nad akcí „Hlu-
čín, město s řemeslnou tradi-
cí“ dne 8. 10. kterou pořádá
Spolek přátel školy při OU a
PrŠ v Hlučíně.

V pondělí 15. 7. kolem 13:45 
přijala městská policie oznámení, 
že na autobusové zastávce „U Ku-
chaře“ leží nějaký muž. Hlídka po 
příjezdu na místo zjistila, že muž 
je ve stavu, kdy pro svou opilost 
nebyl schopen chůze a byl nebez-
pečný sám sobě. Orientační decho-
vou zkouškou byla zjištěna hladina 
3,51 ‰ alkoholu. O den později 
odpoledne přijala městská policie 
opět oznámení, že na ul. Ostravské 
u „Ruského hřbitova“ leží něja-
ký muž v podnapilém stavu. Ori-
entační dechovou zkouškou byla
zjištěna hladina 3,94 ‰ alkoholu v
dechu.                                     (red)

Opilci nadýchali
skoro 4 promile
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Loni občané Hlučína odevzdali  
k recyklaci 20 415,03 kilogramů 
starých spotřebičů. Snaha recyk-
lovat staré a nepoužívané elektro-
spotřebiče se již několik let vyplá-
cí. Staré spotřebiče v sobě mají jak 
nebezpečné, tak i využitelné ma-
teriály. Pomocí třídění a recyklaci 
starých spotřebičů se daří chránit 
životní prostředí před kontaminací 
nebezpečnými látkami a současně 
šetříme přírodní zdroje. Recyklace 
je výhodnější, než těžba surovin ze 
Země. Díky environmentálnímu 
vyúčtování společnosti ASEKOL 
můžeme nyní přesně vyčíslit, o 
kolik elektrické energie, ropy, uhlí, 
primárních surovin či vody jsme 
díky recyklaci vysloužilého elekt-
ra ušetřili ekosystém Země. Víme 
také, o jaké množství jsme snížili 
produkci skleníkových plynů CO2 

nebo nebezpečného odpadu. Infor-
mace vycházejí ze studií neziskové 
společnosti ASEKOL, která s obcí 
dlouhodobě spolupracuje na recy-
klaci vytříděných elektrozařízení. 
Z Certifikátu Environmentálního 
vyúčtování společnosti ASEKOL 
vyplývá, že občané Hlučína v 
loňském roce vyřadili 20 415,03 
kilogramů elektra. Tím, že bylo 
následně předáno k recyklaci, jsme 
uspořili 239,14 MWh elektřiny, 
13 167,30 litrů ropy, 1 071,71 m3 
vody a 9,25 tun primárních suro-
vin. Navíc došlo ke snížení emise 
skleníkových plynů o 50,09 tun 
CO2 ekv., a produkce nebezpeč-
ných odpadů o 223,46 tun. Výsle-

dek studie jednoznačně prokázal, 
že zpětný odběr elektrozařízení, i 
těch nejmenších, má nezanedba-
telný pozitivní dopad na životní 
prostředí. Když si uvědomíme, že 
recyklace běžných 100 televizorů 
uspoří spotřebu elektrické energie 
pro domácnost až na 4 roky, nebo 
ušetří přibližně 400 litrů ropy po-
třebných až k sedmi cestám do 
Chorvatska, jsou to impozantní 
čísla. Pozitivní zprávou pro uživa-
tele počítačů také je, že odevzdání 
10 vysloužilých monitorů ušetří 
spotřebu energie potřebnou pro 
chod notebooku po dobu necelých 

5 let. Všichni ti, kteří tříděním 
takto zásadně přispívají k ochraně 
životního prostředí, si zaslouží ob-
rovský dík. V současné chvíli mají 
Češi prostřednictvím sběrné sítě 
společnosti ASEKOL k dispozici 
více než 17 000 sběrných míst. To 
je pětkrát více než například v eko-
logicky vyspělém Rakousku. Sběr-
ný dvůr je již v každé středně velké 
obci. Zároveň ulice a separační stá-
ní jsou doplněny o červené kontej-
nery na drobné elektro. Každý, kdo 
má zájem třídit vysloužilé elektro, 
si může najít nejbližší sběrné místo 
na www.sberne-dvory.cz nebo na 

webové adrese www.cervenekon-
tejnery.cz.

Do stacionárních kontejnerů pat-
ří baterie a drobná elektrozařízení 
jako jsou např. kalkulačky, rádia, 
drobné počítačové vybavení, tele-
fony, elektronické hračky a podob-
ně. Do kontejnerů nepatří televizo-
ry, počítačové monitory, zářivky, 
úsporné žárovky, velké a malé do-
mácí spotřebiče (jako např. lednič-
ky, pračky, chladničky a podobně), 
stejně jako tonery, CD, videokaze-
ty a jiná záznamová media.

Rozměr vhozu je 40 x 50 cm.
(kne)

Město Hlučín recyklací elektrospotřebičů 
výrazně ulevilo životnímu prostředí

Mobilní svoz velkoobjemového 
odpadu bude na podzim probíhat 
od 30.9. do 24.10.2019.

Kontejnery budou rozmístěny  v 
termínu od 30.9. – 3.10.2019 v lo-
kalitě Hlučín ul. Hornická - u ko-
telny, ul. Hornická  ul. - u věžáků, 
ul. Hornická + P. Strádala - křižo-
vatka, ul. Jarní + Severní - křižo-
vatka, ul. B. Němcové + Severní 
- křižovatka, ul. 1. Máje - vedle
kavárny, ul. Tyršova + Komenské-
ho - křižovatka, ul. Opavská - za
bytovými domy a ul. ČSA naproti
polikliniky - za byt. domy.

V termínu od 7.10. – 10.10.2019 
budou umístěny v Hlučíně na  ul. 
Hrnčířská - u parčíku, dále v ul. 
Dr. Ed. Beneše, ul. Na Krásné Vy-

hlídce - na konci ulice, ul. Dlouho-
veská - u klubu důchodců. Od 8. 
10. - 9. 10. na ul. Dlouhoveská - u
kapličky a 10. 10. - 11. 10. v Dar-
kovičkách u Kulturního domu, na
ul. K Mýtu + Vřesinská - křižovat-
ka a u Patorie.

Kontejnery budou přistaveny v 
průběhu prvního dne svozu, během 
termínu budou po naplnění odve-
zeny, znovu přistaveny, poslední 
odvoz bude dne 10.10.2019 mezi 7 
a 12 hodinou.

V termínu od 14.10. – 17.10.2019  
v Hlučíně na   ul. Cihelní - u ko-
telny, ul. Dukelská - parkoviště, ul. 
28. října + Písečná - křižovatka, ul.
Rovniny - bývalá školka, ul. Rov-
niny + Na Závodí - křižovatka, ul.

I. Olbrachta + Vinohradská - křižo-
vatka, ul. Moravská + Ke Kořeni- 
křižovatka, ul. P. Jilemnického - v
zatáčce, ul. Dělnická - uprostřed
ulice a ul. Mánesova - konec ulice

V termínu od 21. 10. – 24.10.2019 
budou kontejnery přistaveny v 
Hlučíně nad cihelnou - na pravé 
straně, v lokalitě Jasénky - pod 
Mušálem, v Bobrovníkách Malán-
ky - odbočka na Vrablovec, v ul. 
Požárnická - Hrabová, ul. Lesní - u 
hasičské zbrojnice, ul. Na Sídlišti 
- konec ulice, ul. Střední + Křivá
- křižovatka, ul. U Hájenky a na
točně MHD č. 34.

Kontejnery budou přistaveny v 
průběhu prvního dne svozu, během 
termínu budou po naplnění odve-

zeny, znovu přistaveny, posled-
ní odvoz bude vždy poslední den 
mezi 7 a 12 hodinou.

Do kontejnerů lze ukládat výhrad-
ně velkoobjemový odpad. Kon-
tejnery nepřeplňujte a neukládejte 
do nich nebezpečný odpad, který 
můžete denně, včetně sobot, uložit 
na sběrném dvoře v areálu TS Hlu-
čín s.r.o. na Markvartovické ulici. 
Do kontejnerů je přísně zakázáno 
ukládat jakýkoliv stavební odpad.

Svoz velkých kusů je určen pouze 
pro občany-nepodnikající fyzické 
osoby, které mají trvané bydliště 
na území města Hlučín! Právnické 
osoby a podnikající fyzické osoby 
řeší likvidaci odpadů na své vlastní 
náklady!                                 (red)

Termíny podzimního svozu velkoobjemového odpadu
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„Děkujeme Ředitelství silnic a dálnic ČR za vstřícnost a rychlé a 
efektivní vybudování protismykových povrchů vozovky u pře-
chodů pro chodce,” vzkazuje starosta města Pavel Paschek. Jde o 
bezpečnostní opatření, které zdrsněným povrchech a samotnou 
červenou barvou řidiče upozorní na úsek silnice, kde je třeba 
zvýšené pozornosti.                                                                                  (nen)

Prostismykové povrchy
zvýší bezpečnost chodců 
i řidičů na Ostravské ulici

Hledají se jehličnany 
na adventní věnec

Občané, kteří budou letos na pod-
zim ořezávat či kácet jehličnany,  
a chtěli by přispět větvemi na výro-
bu obřího adventního věnce, který 
díky panu Josefu Hlubkovi kaž-
doročně ozdobí Mírové náměstí, 
nechť ho napřímo kontaktují, např. 
na telefon  603 757 552. Děkuje-
me!                                         (red)

Na hřbitov Březiny 
přibude nová toaleta

Rada města Hlučína rozhodla  
o instalaci mobilního WC na hřbi-
tově Hlučín Březiny. Zde bylo WC
umístěno pouze ve smuteční síni
a při obřadech tedy mohlo být ob-
čany využíváno. Mimo obřady je
smuteční síň uzavřena, takže WC
nebylo možné využívat. Instalaci a
údržbu zajišťují TS Hlučín.     (red)

Kontrolní výbor Zastupitelstva 
města Hlučína se v prvním polole-
tí letošního roku maximálně snažil 
plnit svou kontrolní funkci a upo-
zorňovat na věci, které se nezdály 
být zcela v pořádku. 
Protože chceme, aby byly výsled-

ky našich kontrol městu opravdu  
k užitku, rozhodli jsme se informo-
vat o nich pravidelně na zasedá-
ních zastupitelstva. Zastupitelé tak 
mohou rychle reagovat a v případě 
zjištěných pochybení ihned sjednat 
nápravu. 
Velmi sporný se nám jevil na-

příklad návrh Rady města Hlučí-
na, podle kterého by se měla bou-
rat městská garáž nacházející se v 
zadním traktu jednoho z domů na 
náměstí. Nepřipadá nám správné, 
aby město neslo značné náklady na 
bourání garáže, která je v dobrém 
technickém stavu a může ji využí-
vat buď samotné město, nebo ně-
která z jeho příspěvkových či ob-
chodních organizací, případně by 
se dala pronajmout, nebo prodat. 
Všechny tyto varianty by přinej-
menším ušetřily peníze z rozpoč-
tu města, v případě pronájmu, nebo 
prodeje by dokonce rozpočet posí-
lily. Proč se radní rozhodli nepo-
stupovat s péčí řádného hospodáře 
a raději vynaložit 300 tisíc korun 

na likvidaci objektu, nám dosud 
nikdo nevysvětlil. Argument, že 
jsem tuto položku zařadila do roz-
počtu města já osobně, který zazněl 
na květnovém zasedání zastupitel-
stva, je buď nechtěným omylem, 
nebo záměrnou lží. Rozpočet to-
tiž připravovala až po volbách no-
vá rada města, v níž už jsem neby-
la, navíc zařazení této částky do 
rozpočtu si podle mých informací 
vyžádal osobně starosta Pavel Pa-
schek. Členové kontrolního výbo-
ru jsou toho názoru, že by rada mě-
la návrh na bourání garáže znova 
prověřit bez ohledu na to, jak a kdy 
vznikl, či kdo ho navrhl, a měla by 
pečlivě posoudit jeho výhodnost či 
nevýhodnost pro město. 
Kontrolní výbor se zabýval také 

změnou v přístupu radních k udě-
lování výjimek pro pořádání zá-
bavných akcí na břehu Hlučínské-
ho jezera do pozdních nočních, v 
podstatě i brzkých ranních hodin. 
V minulých letech si občané opa-
kovaně stěžovali, že mnoho těch-
to akcí ruší noční klid, proto rada  
v předloňském a loňském roce je-
jich počet významně omezila a 
udělila výjimku jen tradičnímu 
festivalu Štěrkovna Open Music. 
Máme zato, že to byl správný po-
stup. V letošním roce se s výjimka-

mi nešetřilo, a tak bylo po celé lé-
to rušení nočního klidu na denním 
pořádku. Protože si na květnovém 
zasedání zastupitelstva na noč-
ní hluk v ulicích města stěžovali i 
další občané, osobně bych se při-
mlouvala za komplexnější řešení 
této problematiky. Šokem pro mě 
bylo tvrzení jedné z občanek, kte-
rá zastupitele informovala, že se na 
městském úřadu ztratila petice po-
ukazující na rušení nočního klidu  
v okolí stadionu. Přestože tato váž-
ná výtka byla vyslovena veřejně už 
před několika měsíci, vedení měs-
ta nemělo dosud nejmenší potřebu 
vysvětlit lidem, jak se mohlo něco 
takového vůbec stát, či jak situaci 
hodlá řešit. 
Věříme, že se zastupitelé a zejmé-

na radní města budou podněty kon-
trolního výboru vážně zabývat, že 
je budou vnímat jako pomoc při je-
jich nelehkém rozhodování, a že 
naše práce tak nepřijde nazmar. 
Můžeme slíbit občanům Hlučína, 
že budeme i k dalším kontrolám 
přistupovat velmi zodpovědně.  
A také uvítáme podněty občanů, na 
co bychom se měli při našich příš-
tích kontrolách zaměřit.        

Blanka Kotrlová
zastupitelka a 

předsedkyně kontrolního výboru

Kontrolní výbor hlásí, že pracuje naplno

Oprava chodníku na 
ulici Jasénky byla 
dokončena

Technické služby Hlučín kon-
cem července dokončily opravu 
souběžného chodníku ulice Jasén-
ky. Opravovaný úsek délky 207 
m vede od točny MHD Rovniny, 
zastávky autobusu č. 34 až po od-
bočku na ulici Okrajová. Oprava 
chodníku spočívala odstranění 
stávajících povrchů, obrubníků  
a podloží. 

Stávající dlažba byla nahraze-
na novou zámkovou dlažbou dle 
standardů města Hlučín. Při vlast-
ní pokládce chodníkového tělesa 
byly brány ohledy na stávající stro-
my, proto došlo v několika místech  
k výškové úpravě vlastního chod-
níku a současně došlo k zúžení 
profilu chodníku. Tím byl zacho-
ván kořenový systém a stromům 
nebyly zhoršeny podmínky k živo-
tu.                                      TS Hlučín

Ve dnech 12. až 14. července 
2019 se v Hlučíně setkali zástupci 
partnerských měst Hlučína z Pol-
ské republiky, Slovenské republiky 
a Spolkové republiky Německo  
s cílem projednat témata vztahující 
se ke zvyšování kvality života ob-
čanů. 

Setkání s partnerskými městy se 
koná v Hlučíně každý rok, vždy 
na vybrané tradiční akci. Letos byl 
zvolen červencový termín s pivní-
mi slavnostmi a prajzskou řezbář-
skou show. Tak jako jsou zástupci 
partnerských měst zváni k nám, 
zvou i oni naše zástupce města do 
svých měst a obcí. 

S městem Ružomberok je smlou-
va o vzájemném partnerství již od 
30. 11. 1995. Spolupráce je na-
stavena v oblasti sportu, kultury,
vzdělávání a školství, pracovních
stáží, ochrana životního prostředí
i při získávání grantů a dotací.

S polským partnerským městem 
Namyslow i německou partner-
skou obcí Nebelschűtz byla smlou-
va podepsána 27. 8. 2000.       (red)

Zástupci partnerských 
měst přijeli do Hlučína



Němčina nekouše

Spolek Sdružení slezsko-ně-
meckých přátel Hlučínska z.s.  
připravuje od září kurzy pro děti  
v mateřské škole v Hlučíně a Bob-
rovníkách, dále pro  žáky do 15 let, 
maturanty, oblíbené kurzy pro do-
spělé, dramatický kurz pro mládež  
a soubor slezských tanců.

Tradičně se budou kurzisté schá-
zet v dětském a mládežnickém 
německém centru na Mírovém ná-
městí 19 nebo v přízemí budovy na 
Zahradní ulici 24 v Hlučíně, v síd-
le sdružení. Více info naleznete na 
www.halloradiohultschin.cz.        

Marie Rončka

hlučínskénoviny [6] školství a vzdělávání

Základní škola na ulici Gene-
rála Svobody přivítá školní rok 
2019/20 s velkou parádou. V so-
botu 7. září se od 14 hodin v jejím 
areálu uskuteční Zahradní slavnost 
pro děti s handicapem a jejich pe-
čující osoby. 

Akce pořádaná pod záštitou ná-
městka hejtmana Moravskoslez-
ského kraje Jiřího Navrátila je 
realizována ve spolupráci Joná-
šova spolku, z. s. a školy. Cílem 
zábavného odpoledne je umožnit 

setkání dětí, rodičů, přátel i široké 
veřejnosti. Děti se mohou těšit na 
hry a soutěže, společné bubnování 
se sdružením Kubuku z Valašské-
ho Meziříčí, animoterapii pod ve-
dením erudovaných lektorů z Jaro-
šova statku i vystoupení SaxOffon 
kvarteta. Dobrou náladu zajisté 
podpoří výborná káva z Mental 
Café, sladké makronky od Bastien 
café a palačinky Crépe Palačinkár-
ny Hlučín. 

Věřím, že tento start nového škol-

ní roku bude šťastným vykročením 
pro žáky a jejich zákonné zástup-
ce. V pěti třídách budou vyučová-
ny i nadále děti s různým stupněm 
mentálního postižení, s kombino-
vanými vadami a s poruchou au-
tistického spektra. Přáním je, aby 
se naplnil cíl vzdělávání, kterým je 
co možná nejlepší začlenění absol-
ventů školy do života, jejich osa-
mostatnění. 

Zuzana Harazimová
ředitelka školy

Vstup do školního roku bude zábavný

Projekt "Zakletá labuť - taneční 
představení na vodě" je inspirován 
Labutím jezerem Petra Iljiče Čaj-
kovského a je realizován pomocí 
Evropského fondu pro regionální 
rozvoj a ze státního rozpočtu pol-
ské republiky "Překračujeme hra-
nice". 

Do projektu se zapojili tanečníci 
skupiny SKAZA, působící v Kul-
turním centru v Ratiboři, a také po-
sluchači tanečního oboru Základ-
ní umělecké školy Pavla Josefa 
Vejvanovského v Hlučíně. Hudbu 
složil Tomasz Behra a choreogra-
fie vytvořily Manuela Krzykała a 
Klára Krejčířová. 

Představení je hudebně-taneční 
variací na jedno z nejkrásnějších 
baletních děl, ve kterém budou 
představeny různé taneční styly. 
Velkoleposti akce přidává skuteč-
nost, že bude představena na rybní-

ku v Parku Města Roth v Ratiboři 
a Hlučínském jezeře. Tanečníci bu-
dou tančit na jevišti ponořeném do 
vody doprovázení živou hudbou, 
kterou zahraje tým ratibořských 
hudebníků. Představení obohacené 
o krásnou hru světel se uskuteční
po setmění.

Premiéra projektu byla 30. srpna 
v Parku Města Roth v Ratiboři ve 
20:30 v rámci Konce léta s RCK a 
tuzemská premiéra bude k vidění 
14. září ve 20:00 na Hlučínském
jezeře. Vstup je volný.

Projekt se uskuteční za velké 
podpory a spolupráce se Sportem a 
kulturou Hlučín. 

Premiéře projektu v Ratiboři bu-
dou předcházet společné taneční 
workshopy a generálky, které se 
uskuteční ve dnech 26. 8 - 30. 8. v 
Ratiboři.            Klára Krejčířová

učitelka TO

Nepropásněte netradiční
česko-polské taneční 
představení na vodě

Celkem 36 stran s tématem pro 
rok 2019 ŽENA, to je nové vydání 
vlastivědného časopisu Hlučínsko. 
Těšit se můžete třeba na články Po-
slední válečná vdova na Hlučín-
sku Tomáš Svoboda, Jiří Neminář), 
Clarice von Rothschild – poslední 
zámecká paní v Šilheřovicích (Zde-
něk Kravar), K situaci žen na Hlu-
čínsku v poválečném období 1945 
až 1950 (Aleš Binar), Rodná jména 
žen na Hlučínsku (Rudolf Šrámek), 

Nové číslo vlastivědného časopisu 
Hlučínsko sleduje ženské téma

Čeněk Skrbek, četnický velitel v 
Hlučíně (Ivana Kolářová, Ondřej 
Kolář), Židé s pruským občanstvím 
na Hlučínsku v letech 1812 – 1815 
(Kamil Kotas), Koutské a zábřež-
ské louky (Adrián Czernik, Radim 
Lokoč), Malé Hoštice (Marek Sku-
pien) a mnoho dalších. V prodeji 
za 35 korun v Informačním cent-
ru Hlučín a Muzeu Hlučínska. Ví-
ce info najdete také na stránkách 
www.info.hlucin.com.             (red)
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Seznam kroužků pro školní rok 2019/2020
Dům dětí a mládeže Hlučín, p. o.

Název Doporučený věk Den, hodina Jméno lektora Příspěvek* Var. symbol
Výtvarné obory a ruční práce

Výtvarné tvořeníčko I. předškolní děti 
(od 4 let)

St 16:45 - 17:45 M. Nosiadková 600,- 1003

Výtvarné tvořeníčko II. 5 - 6 let St 15:30 - 16:30 M. Nosiadková 600,- 1004
Keramický klubík pro rodiče s dětmi od 3 let Pá 17:00 - 18:30

1 - 2x/měsíc
Bc. V. Novosadová 600,- 1029

Keramika žáci ZŠ Po 15:00 - 16:15  - 600,-/600,- 1005
Základy fotografie 12 a více let Út 15:30 - 17:00 B. Chlebišová 600,- 1006
Keramika Fontána pouze pro klienty ÚSP 

Fontána
St 9:00 - 11:00 -  - -

Hlína je prima Pro děti s postižením St 09:00 - 10:30 Mgr. M. Kostelňáková - -
Keramika pro mládež a dospělé 15+ (zač. i pokroč.) Pá 16:30 - 18:30, 2x/m. Mgr. L. Marková 300,-/300,- 1007
Hravá pastelka Pro děti s postižením St 13:00 - 14:00 Mgr. M. Kostelňáková - -
Od zátiší k portrétu 12 - 100 let Čt 16:00 - 18:00 Mgr. M. Kostelňáková - -
Výtvarný občasník rodiče s dětmi čtvrtletně B. Kladivová - -
Tvořivý svět I. 1. st. ZŠ Čt 15:00 - 16:00 B. Kladivová 600,- 1008
Tvořivý svět II. 9 a více let Čt 16:15 - 17:30 B. Kladivová 600,- 1009
Háčkování pro děti 1. a 2. st. ZŠ Út 17:30 - 18:30, 1x/m Mgr. K. Pchálková 300,- 1010

Sport a pohyb
POHYBOVÁ ŠKOLIČKA s tetou Editou předškolní děti (od 3 let) Út 15:30 - 16:30 Bc. E. Studená 400,- 1011
Aerobic 7 a více let Út 16:30 - 17:30 Mgr. K. Pchálková 500,- 1012
Judo přípravka Začátečníci Út 14:30 - 15:30 Mgr. M. Srovnal, Jiří No-

hejl
700,-  - 

JUDO I. Mírně pokročilí Po, St 15:15 - 16:15 V. Mečár, Mgr. M. Srovnal 700,- 1013
JUDO  II. Pokročilí Po, St 16:15 - 17:30 V. Mečár, Mgr. M. Srovnal 700,- 1014
Rybářský kroužek začátečníci St 16:00 - 17:30 T. Klečka 600,- 1017
Stolní tenis I. začátečníci Po 16:00 - 17:30 Mgr. P. Vondráček 

Ing. J. Kladiva
600,- 1018

Stolní tenis II. pokročilí Po 17:30 - 19:00 600,- 1019
ŠACHY 1. a 2. st. ZŠ Út 14:30 - 16:00 Bc. L. Chrostek 500,- 1020

Technické obory
Kroužek elektroniky a radiotechniky I. 10 a více let (začátečníci) Čt 16:00 - 17:30  Ing. I. Guňka 600,- 1021
Kroužek elektroniky a radiotechniky II. pokročilí Čt 18:00 - 19:30 Ing. I. Guňka 600,- 1022
Letecký a lodní modelář 9 - 15 let Út 15:30 - 17:30 T. Hurina 900,-/900,- 1023
3D tisk 12 a více let - Ing. V. Králík - -
Ozobot - - Ing. R. Böhm - -

Ostatní
Klub maminek s dětmi I. předškolní děti (od 1 r.) Po 9:00 - 11:30 Bc. E. Studená 20,- / lekce -
Klub maminek s dětmi II. předškolní děti (od 1 r.) St 9:00 - 11:30 Bc. E. Studená 20,- / lekce -
Školička předškolní děti (od 3 let) Út 9:00 - 10:30 Bc. E. Studená 400,- 1024
Klub vaření 10 a více let Po 15:30, 1 x/měsíc E. Kupková 600,- 1025
Kroužek Malých dobrodruhů 7 - 9 let Po 14:00 - 16:00 Mgr. M. Kostelňáková - -
Kroužek Velkých dobrodruhů 10 - 12 let Út 14:00 - 16:00 Mgr. M. Kostelňáková - -
Znakujeme pro radost - začátečníci pro děti i dospělé Čt 15:00 - 16:30 Bc. Z. Pustelníková 500,-  - 
Znakujeme pro radost - pokročilí pro děti i dospělé St 15:00 - 16:30 Bc. Z. Pustelníková 500,- 1026
Dračí doupě 11 a více let St 16:30 - 18:00 Ing. R. Böhm 600,- 1028

* Pokud je v kolonce Příspěvek uvedeno lomítko, kroužek je placen na každé pololetí zvlášť.
- Okénka, ve kterých je pomlčka budou doplněny během září 2019, možná budou přidány i další kroužky. Proto prosím sledujte naše webo-

vé i Facebookové stránky (www.ddmhlucin.cz  nebo www.facebook.com/ddmhlucin), na kterých budou všechny aktualizace ihned po
změnách. Přihlášky do kroužků budou k dispozici jak na našich webových stránkách, tak přímo i u nás v DDM Hlučín od 2. 9. 2019.

Výuka zájmových kroužků začíná 1. října 2019.
Podrobnější informace o jednotlivých kroužcích k dispozici na www.ddmhlucin.cz.
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K založení nového florbalového 
týmu došlo na podzim v roce 2012. 
V první sezóně (2013/2014) jsme 
se přihlásili do Opavské ligy, kde 
jsme oslavili hned náš první po-
stup. Oficiální založení ve formě 
spolku proběhlo na jaře 2014, kdy 
jsme se rovněž zaregistrovali do 
České florbalové unie jako oficiální 
oddíl v České republice. Jako nový 
tým jsme nastoupili do oficiální 
soutěže ČFbU, kde proběhla celko-
vě naše druhá sezóna (2014/2015), 
která skončila úspěchem a mohli 
jsme tak slavit již druhý postup 
našeho týmu. Taktéž tomu bylo  
i v další sezóně 2015/2016 (tzn.: 
3 sezóny = 3 postupy). Ve čtvrté 
sezóně (2016/2017) jsme skončili 
na 3. místě, a tak nám postup těsně 
utekl. Nicméně loňská pátá sezó-
na (2017/2018) byla mistrovská, 
skončili jsme na 1. místě v tabul-
ce bez jediné prohry (celkově 18 
vítězství a 2 remízy) a mohli jsme 
tak slavit celkově čtvrtý postup  
v pouhých 5 sezónách. Neprohráli 
jsme ligový zápas více jak rok! Ak-
tuálně v loňské sezóně 2018/2019 
jsme znovu postoupili a tak celko-
vě jsme oslavili pátý postup v šesti 
sezónách.

Do soutěže jsme měli také přihlá-
šené další družstva, a to: Muži B, 
Muži C s Juniory a Dorostenci.

Jsme jediný oficiální florbalový 
tým v Hlučíně. V současné době 

Florbalisté v Hlučíně se těší na novou halu

máme cca 250 aktivních členů v 
našem oddíle, z čehož převažují 
děti a mládež. Momentálně máme 
celkově v našem oddíle 8 kategorií, 
a to Muži A, Muži B, Muži C, Juni-
oři, Dorostenci, Starší žáci, Mladší 
žáci, Elévové a Přípravka. Máme 
v plánu rozšiřovat družstva v ČF 
a zviditelnit náš tým na sociálních 
sítích či webových stránkách. Jako 
každý rok proběhnou nábory dětí 
a mládeže. Máme v plánu postup-
ně začlenit všechny kategorie pod 
hlavičku ČF, aby všechny naše 
mládežnická družstva mohla hrát 

oficiální zápasy a ligové soutěže. 
Během týdne a víkendu máme  
8 tréninkový jednotek (Hala Varen-
ská, ZŠ Rovniny a hala v Hlučíně). 
Domácí zápasy hrajeme v Ostravě, 
poněvadž v Hlučíně není sportovní 
hala, která by splňovala parametry 
pro oficiální zápasy, ve které navíc 
není ani dostatek volných míst pro 
naše tréninkové jednotky. Proto 
jsme velice rádi, že vedení města 
se začíná připravovat na stavbu no-
vého sportoviště. 

Největší zájem o vybudování 
nové haly máme my, florbalisté, 

klub hrající v hale s největší hráč-
skou základnou. Usilujeme o ni 
na všech frontách poslední pět let, 
proto jsme také měli hojné zastou-
pení i na hlučínském fóru. Hala 
byla počtvrté za sebou TOP pro-
blém města, rovněž bylo již navr-
ženo pár míst, kde by mohla nová 
víceúčelová sportovní hala stát a 
jsou vytvořené taky studie pro vý-
stavbu nové haly. Letos by mohla 
následovat projektová dokumenta-
ce, apod.

Tomáš Plaček
předseda FBC Hlučín

Tradiční turnaj volejbalového 
oddílu TJ Hlučín bude mít letos 
zvláštní bonus: osobnost nejenom 
hlučínského volejbalu František 
Košař oslaví na turnaji 75. naroze-
niny! Přípravný výbor srdečně zve 
všechny přátele volejbalu, aktivní 
a bývalé hráče na tuto mimořádnou 
sportovní a společenskou událost 
14. září 2019 od 9:00 do sportovní
haly SAK.               Vladimír Kotek

Frantův mix 75

Tak jako v předchozích letech 
i letos pořádáme ve spolupráci s 
firmou Gras Servis Tomáše Hájov-
ského turistický pochod pro celou 
rodinu Srostlí s krajem.

K trase pochoďáku určené pro 
všechny věkové kategorie přibude 
také běžecký závod na 12km. Zá-
vodit se bude v kategoriích muži 
do 39 let/nad 39 let, ženy do 39 let/
nad 39 let, dorostenci do 18 let a 
děti do 12 let (běh na 100 m). Star-
tovné pochoďáku je zdarma, bě-

žeckého závodu pak 30 korun. To 
vše v blízkém okolí Jasének. 

 Akce se koná v sobotu 21. září. 
Start pochodu je mezi 9. a 10. ho-
dinou. Start běžeckého závodu pak 
v 10:15h/10:00 děti (registrace 9 - 
9:45h). Obojí z areálu firmy Gras 
Servis na Jasénkách 29. V cíli bude 
připraven skákací hrad pro děti, 
občerstvení a odměny pro všechny 
účastníky. 

Marek Adámek
předseda MO KDU-ČSL Hlučín

Tradiční pochod a běh 
Srostlí s krajem bude v září

Chybíková bude 
reprezentovat 
Hlučín v Moskvě

Hlučínská karatistka Nikola Chy-
bíková neměla v letošním roce ve 
své věkové kategorii v ČR kon-
kurenci a vyhrála všechny 3 kola 
Národních pohárů ČATK, kdy po-
každé byla na prvním místě v dis-
ciplínách kata, kumite a fukugo. 

Toto potvrdila i na Mistrovství 
ČR, kde získala titul ve všech třech 
disciplínách. Na mezinárodním 
turnaji v Bytomi, kde startovala re-
prezentace Polska, Ukajiny a Litvy, 
obsadila 3. místo v disciplíně kata. 
Nyní je na soustředění v Los Ange-
les, u učitele tradičního karate Avi 
Rokah, v rámci přípravy na Mist-
rovství Evropy 2019, které se bude 
konat v říjnu v Moskvě. Hlučínské 
noviny o tom informoval Radek 
Kleibl, který trénuje Nikolu v ost-
ravském klubu.                        (red)



Imunita školáků 
a předškoláků

S počátkem školního roku většina rodičů řeší, 
jak udržet zdraví svých dětí s nadcházejícím 
nástupem do školního kolektivu. Po dlouhých 
letních prázdninách je organismus školáků a 
předškoláků odpočinutý a imunita by měla být 
v plné kondici. V praxi se ovšem setkáváme s 
tím, že již koncem srpna stoupá poptávka po 
různých vitaminech a potravních doplňcích, 
právě pro posílení imunitního systému.

V prvé řadě je nutno podotknout, že žádný 
přípravek není zázračný a zejména u dětí je 
třeba dát tělu šanci, aby mohla imunita správ-
ně fungovat. Vstupní branou imunitního systé-
mu je trávící trakt a zejména správně fungující 
střevo. To má být dostatečně osídleno zdravou 
mikrobiotou, tedy zdraví prospěšnými bakteri-
emi. Životní styl a přijatá strava má velký vliv 
na to, v jakém stavu se nachází naše střeva, tím 
i imunita a vlastně celkové zdraví.

Zjednodušeně lze říci, že pokud je dítě ži-
veno přirozenou stravou s dostatkem zeleni-
ny, ovoce a vlákniny, imunitní systém by měl 
dostatečně fungovat.  Realita je ovšem zcela 
jiná a školáci i předškoláci jsou z valné vět-
šiny krmeni průmyslově upravenou stravou 
a často i to, co se považuje za „zdravou vý-
živu“ má k opravdové živé potravině daleko. 
K tomu všemu na dětský organismus působí 
vnější stres (hlavně technostres), nedostatek 
pohybu a někdy i spánku. Často se děti dostá-

vají do začarovaného kruhu nachlazení, viróz 
a bakteriálních infekcí, které musí být léčeny 
antibiotiky. Zdůrazňuji, že po jakékoli infekci 
léčené antibiotiky, by měly mít děti týden až 
dva klidový režim, aby se tělo zregenerovalo.

Pro zdraví našich dětí je tedy třeba v prvé řadě 
zajistit fungující střevní prostředí probiotiky a 
prebiotiky a to nejlépe ve formě kysaných po-
travin, ať už mléčných nebo kvašené zeleniny. 
Přirozená strava navíc zajistí dostatečnou vý-
živu a organismus se pak nemusí vyčerpávat 
zpracováním chemických látek, přidávaných 
do většiny průmyslově zpracovaných potravin. 
V případě velkého oslabení imunity je možno 
probiotika podávat ve formě kapslí nebo ka-
pek, event. přidat přípravky s obsahem hlívy 
ústřičné nebo nukleotidů. Po poradě s lékařem 
nebo lékárníkem mohou být úspěšně použity 
i homeopatické přípravky, které jsou šetrné  
k organismu.

PharmDr. Simona Petrušková
vedoucí lékárník 

Lékárna U Hradeb Hlučín
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OKÉNKO LÉKÁRNÍKA

Město Hlučín a jeho organizační 
složky disponují momentálně tře-
mi automatickými externími de-
fibrilátory – přístroji, které pomá-
hají zachraňovat život při zástavě 
srdce. Rozmístilo je tam, kde se 
mohou nejvíce hodit: jeden má k 
dispozici Městská policie Hlučín 
ve svém vozidle, jeden je v autě 
Jednotky sboru dobrovolných ha-
sičů Hlučín a jeden v kulturním 
domě v Hlučíně. 

Strážníci a hasiči je tak mohou 
použít v terénu, v kulturním domě 
se na akcích schází větší množství 
osob a je větší pravděpodobnost, 
že by zde AED mohl pomoci.

Je to přístroj, který je schopný po 
nalepení samolepících elektrod na 
hrudník postiženého vyhodnotit 
srdeční rytmus a v případě potřeby 
doporučit a podat elektrický výboj. 
Přístroj vydává zachránci hlasové 
pokyny a před podáním elektric-
kého výboje varovné signály. K 
manipulaci s AED není třeba před-
chozí nácvik, je tedy možné, aby je 
bezpečně využívali laici.

Po zapnutí přístroje se nalepí 
elektrody na hrudník postiženého. 
Přístroj zhodnotí rytmus a dále 
postupuje zachránce dle pokynů 
přístroje. Je-li hrudník postiženého 
mokrý, je dobré ho před nalepením 
elektrod osušit. Pokud má postiže-

ný implantovaný kardiostimulátor, 
který je dobře viditelný pod kůží, 
je nutné elektrody nalepit tak, aby 
se kardiostimulátoru nedotýkaly. 
Stejně tak je nezbytné z hrudníku 
odstranit všechny kovové šperky, 
náplasti a další možné předměty 
nalepené na hrudníku postižené-
ho, které by mohly přijít do styku s 
elektrodami. Před podáním výboje 
je nutné hlasitě informovat ostatní 
zachránce a přihlížející, aby od-
stoupili a nedotýkali se postižené-
ho. 

Standardní AED je možné použít 
u osob v bezvědomí, se zástavou
dechu, u dětí starších osmi let, pro

děti mezi 1. a 8. rokem je nutno po-
užít dětské elektrody, nebo dětský 
režim. Není-li dětský režim nasta-
ven, používá se AED bez úprav. 
Použití AED není doporučeno pro 
děti mladší 1 roku. 

Automatický externí defibrilátor 
se skládá z plastového kufříku, 
vlastního defibrilátoru a dvou sa-
molepících elektrod s kabely. Na 
základě analýzy srdeční akce pří-
stroj podává instrukce o bezpeč-
ném provedení defibrilace během 
kardiopulmonální resuscitace. 

Pro záchranu postiženého je nut-
né použít AED co nejdříve po zás-
tavě srdce.                              (red)

Žluté přenosné defibrilátory 
mohou zachránit život

Charita Opava společně s Okres-
ním fotbalovým svazem v Opavě 
bude v září opět pořádat Sportovní 
den (nejen) pro klienty. Cílem akce 
je zábavnou formou ve sportovním 
duchu propojit svět lidí zdravých a 
svět lidí s handicapem a také získat 
finance pro mobilní hospic Pokoj-
ný přístav, což je na Opavsku vel-
mi vyhledávaná a klienty oceňova-
ná služba Charity Opava. Srdečně 
vás tedy zveme k účasti na Spor-
tovním dni (nejen) pro klienty, kte-
rý se uskuteční 21. září 2019 od 9 
do 14 hodin na fotbalovém hřišti v 
Opavě – Kylešovicích. Pro širokou 
veřejnost i klienty s handicapem 
jsou připraveny netradiční spor-
tovní disciplíny i fotbalový turnaj 
různých pracovních a firemních 
kolektivů. 

Přijďte nahlédnout do života lidí 
a sportovců s handicapem. Akce 
probíhá pod záštitou senátora Her-
berta Pavery. V případě zájmu o 
účast v turnaji kontaktujte pana 
Reného Černohorského (mob. 773 
999 049;  e-mail: rene.cernohor-
sky@seznam.cz). Rozhodnete-
-li se akci podpořit účastí a máte
zájem přispět i finančně, můžete
dary zasílat na účet Charity Opava
154871941/0300 VS 20.

(red)

Sportovní den
Charity Opava 
propojí lidi s a 
bez handicapu
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V roce 2018 se uskutečnila celko-
vá úprava ulice Zahradní, Tyršova 
a Komenského. Zásahy se setkaly s 
mnoha zápornými reakcemi. Dnes, 
po necelém roce, většina našich 
bydlících hodnotí celkovou úpravu 
velmi kladně. 

Abychom si toto prostředí udrže-
li, je nutné, aby každý z nás svým 
chováním přispěl k udržení této 
situace. V prvé řadě by se měli 

majitelé pejsků zamyslet nad svým 
chováním k okolní přírodě. Nápo-
mocní by měli být již několikrát 
oslovení policisté a kontrolu nad 
výsadbou by měl dodržet i patřičný 
obor města Hlučína. Tato spoluprá-
ce vázne a nedá se hodnotit kladně. 

Výhodou našeho města je, že 
máme rozsáhlou štěrkovnu, krás-
né prostředí pro relaxaci našich 
občanů, ale i těch, kteří k nám 

přijíždějí z celé republiky. Jen je 
třeba uskutečnit a co nejdříve rea-
lizovat plány, které se každoročně 
probírají u „Kulatého stolu“. Jak se 
sliby budou plnit, záleží hlavně na 
zodpovědném přístupu vedoucích 
představitelů našeho města a na 
vzájemné spolupráci jednotlivých 
organizací. Odměnou pro ně bude 
spokojenost malých i velkých ná-
vštěvníků.               Günter Kania

O pěkné prostředí musíme pečovat

Neuplynul ani celý rok od po-
slední větší akce na kopci zvaném 
Balgarovec, a opět jsme se sešli 
na sousedském posezení. Počasí 
nám přálo, vše se vydařilo, účast 
návštěvníků byla velká a spokoje-
nost skvělá. Co si více přát. Děti si 
vyhrály při různých soutěžích, do-
spělí se pobavili o všem možném i 
nemožném. 

Chtěli bychom touto cestou za 
občany poděkovat městu Hlučín 
a zástupcům města za rekonstruk-
ci hřiště a zakoupení zahradního 
domku na nářadí a náčiní. Velký 
dík patří také TS Hlučín za pro-
vedené práce (výkopové práce, 
zabetonování obrubníků, položení 
zámkové dlažby aj.). Práce zdaleka 
nejsou ukončené. Je potřeba upra-
vit terén, vyset trávu. Také bychom 
chtěli poděkovat všem, kdo obě-
tovali svůj volný čas a pomohli s 
pracemi na hřišti. Zvláště pak s po-
stavením plotu sousedícího s ulicí 
Dvořákovou (zabraňuje míčům, 
aby se dostaly na cestu). Původní 
plot již byl v havarijním stavu a 
hrozilo, že by mohl někoho zranit. 
Dále byl proveden rozvoz strusky, 
upěchování, položení a podlepení 
umělého trávníku a zasypání kře-
mičitým pískem, postaven zahrad-

Sousedské posezení na Balgarovci

ní domek a úpraven prostor kolem 
studny. Spousta dobře odvedené 
práce, za kterou všem patří velký 
dík. 

Slavnostní otevření se uskutečni-
lo 22. června a děkujeme tak pří-
spěvkové organizaci města Sportu 
a kultuře Hlučín na zapůjčení piv-
ních setů, sociálního zařízení Johny 
Servis, sponzorům z řad občanů, 
Městskému úřadu Hlučín a všem, 
kdo se postarali o občerstvení pro 
hladové a žíznivé návštěvníky. 

Myslíme se, že město Hlučín 
může být hrdé, že v něm žijí obča-

né, kteří mají zájem o zvelebování 
míst, které veřejně slouží dětem i 
dospělí k smysluplnému využívání 
volného času a že tak tito občané 
činí ve svých volných chvílích bez 
nároku na odměnu. Bude-li tako-
výchto občanů v Hlučíně víc, bude 
naše město o to krásnější. Nekou-
kejme jen z okna, nekritizujme 
od stolu, ale přiložme ruku k dílu 
a ukažme všem, co se dá dokázat, 
pokud máme chuť a elán. Děkuje-
me ještě jednou všem!

David Kreuz
organizátor

Slavnostní křest knihy Kosatce 
děti bohyně duhy Iris se uskuteč-
nil v úterý 13. srpna v Zámeckém 
klubu v Hlučíně. Zdeněk Seidl v 
této téměř 150 stránkové publikaci 
sepsal své zkušenosti a vědomos-
ti z oblasti pěstování a šlechtě-
ní kosatců. Kniha čtenáře uvede 
do nejen do historie, druhového 
rozdělení, ale i způsobu výběru a 
pěstování. Jde o velký přínos pro 
odborníky, ale i laickou veřejnost. 
Je možné ji za 300 korun zakou-
pit v Informačním centru Hlučín.                                    
(kne)

Zdeněk Seidl pokřtil svou knihu

Dne 18. 6. 2019 jsme se vydali 
na zájezd seniorů. Čekal nás ná-
sledný program: Již v 6.30 hodin 
byl odjezd z parkoviště u Kultur-
ního domu v Hlučíně. Dojeli jsme 
do Osoblahy, obce ležící v severní 
části regionu na hranici Polska, 
kde jsme si prohlédli židovský 
hřbitov, zbytky hradebního opev-
nění, empírovou kašnu a dřevěné 
sochy loupežníka Hotzenplotze. 
(Hotzenpotz - německy nazývána 
Osoblaha). 

Pokračovali jsme do obce Hrozo-
vá, kde jsme si prohlédli kostel 
sv. Archanděla Michaela a jeho 
restaurovaných nástěnných maleb 
z konce 13. století s postavami 
světců, jež představují památku 
středoevropského významu. Další 
památkou je socha Panny Marie s 
Ježíškem (Madona z Hrozové) z 
doby po roku 1500, která je dnes 
vystavena ve Slezském zemském 
muzeu v Opavě. Je zajímavé, že 
v obci Hrozová žije jen 14 stálých 
obyvatel. I navzdory tomu tam tepe 
život obce. Zvláště jsou známé pa-
ličkářky, které pořádají výstavy 
své tvorby. Pokračovali jsme do 
obce Slezské Rudoltice, významné 
obce Jindřichovské pahorkatiny a 
Osoblažské nížiny, prohlídli jsme 
si dominantu obce, barokní zámek 
s přezdívkou „Slezské Versailles“, 
v 18. století jednoho z kulturních 
center Slezska.

Holčovice, kde jsme si prohlédli 
Africké muzeum Safari a jeho ex-
ponátů. Za sebe mohu říct, že tak 
rozsáhlé expozice afrických zvířat 
jsem v Holčovicích nečekala. Ná-
sledovala procházka zoo parkem 
v areálu firmy Bellama, kde se 
volně procházeli sobi, lamy, jele-
ni, zubři, daňci evropští, paovce 
hřivnatá a jiné. Závěrem našeho 
putování bylo město Krnov, ležící 
na soutoku řek Opavy a Opavice, s 
mnoha památkami, známé produk-
cí textilu a výrobou varhan. Násle-
doval prohlídka kostela sv. Ducha 
se špitálem, jehož prostory dnes 
slouží jako městská koncertní síň 
s dominantními varhanami firmy 
Rieger-Kloss. Jako tečka na závěr 
byla výtečná večeře v Radniční 
restauraci. Zájezd připravil a pro-
vázel pan Arnold Dudek a zároveň 
chci poděkovat odboru rozvoje a 
školství za to, že v Hlučíně je pa-
matováno na seniory.

 Kristina Lindovská
účastnice zájezdu

Báječný poznávací 
zájezd pro seniory 
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n
Přivítali jsme:
Viktor Pala *2019
Adam Prudil *2019
Matěj Cigánek *2019
Glorie Kameníčková *2019

Jubilanti:
Jindřich Prudil *1923
Anežka Fichnová *1929
Edita Ptáčková *1939

Zlatá svatba:
Marie a Emil Heidrichovi

MÍSTO KYTIČKYStaromilci
Ty Josef, pamataš, za dvě koruny 

byl za komunistu taký kus melounu, 
že se to nědalo zješč. Něska za kilo 
melounu zaplačiš patnáct korun a 
ani se něnaiš. 

Ja ja, a deset deka vuřtu, to bylo 
vuřtu, ni jak včil, kupiš kusek syra a 
maš tam pět deka ďur, dodávám já.

Také na tu dobu vzpomínám, s 
bratrem jsme si kupovali meloun 
za šedesát haléřů, tenčí plátek již 
prodavačka nechtěla ukrojit. Ka-
ždý vykousal polovinu a vyhodila 
se jenom dvoumilimetrová, zelená 
slupka. V Hlučíně, v obchodě „U 
Jarošky“ jsme na ten meloun vy-
stáli dvouřadou frontu dvacet met-
ru dlouhou, a to jsme měli štěstí, že 
se na nás dostalo.  O tom, že jednou 
bude meloun k dostání celoročně, 
i na Vánoce, nás tehdy ani ve snu 
nemohlo nenapadnout. Otec vydě-
lával 600 korun měsíčně plus 150 
korun přídavků na pět dětí. Těch 
šedesát haléřů jsme si museli něja-
kým způsobem sami vydělat, já na-
příklad ministrováním a klečením u 
Božího hrobu v době velikonoční. 
Za dvě hodiny klečení byla koruna 
a tante Murka si sedla s růžencem 
tak, aby nás mohla hlídat. Když 
jsme si sedli na lýtka, zašla do zá-
kristie a nechala nás bez výplaty 
vyměnit za jiné ministranty. V létě 
se daly vydělat peníze snadněji. V 
pět ráno jsme vycházeli pěšky z 
Hlučína do Jilešovic nad Rybárnu, 
sbírat maliny. Dvoulitrový džbánek 
se dal nasbírat za tři hodiny, ale pak 
jsme ho ještě museli odnést do vý-
kupu na druhý konec města, kde 
jsme po zvážení dostali čtyři koru-

ny. Na borůvky jsme chodili pěš-
ky až do Plesné, ale ty nám rodi-
če prodat nedovolili, použili je do 
knedlíků. Ještě něco o tehdejších 
cenách přidám staromilcům. Když 
si soudruzi usmyslili, že náš poze-
mek se zahradou využijí ke stavbě 
polikliniky a lékárny, vyvlastnili 
nám 1960 metrů čtverečních po 
osmi korunách za metr. Dneska 
bychom za ten pozemek utržili 4,5 
„melounů“. Tolik vzpomínka na 
ten kus melounu za dvě koruny, co 
se nedal sníst.

Je dobré, že mozek špatné vzpo-
mínky z paměti vymaže a ponechá-
vá jenom ty příjemné, ale neměli by 
se klamat mladí lidé, kteří tu dobu 
nezažili. Rádi naskočí na rozmazá-
vání medu kolem úst a pak se po-
dle toho chovají. Tak dobře jako se 
máme dnes, to doposud nikdy ne-
bylo. Ani králové neměli 23 stupňů 
v celém bytě, splachovací záchody 
v koupelně a v supermarketu na co 
si jen vzpomeneš. Pracuješ? Vyber 
si, u jakého moře chceš strávit do-
volenou. Nepracuješ, postav se do 
řady na pracovním úřadě, dávky si 
vyzvedneš na poště, a jak vidno, 
postačí i na pivo a cigarety, něko-
mu i do hracích automatů. A co víc, 

zdravotní a sociální péče, v nouzi i 
pro ty, co si neplatí pojištění, tako-
vá služba znamená víc než peníze 
a není všude samozřejmá. Dnešní, 
materiálně přepychový život nám 
nezajistili politici žádné strany 
ani hnutí, ti mohou jenom přeroz-
dělovat daně, které jsme museli 
odevzdat, ale poctivá práce našich 
otců, dědů, pradědů… 

Bohatí jsou lidé, kteří se spokojí 
s málem, peníze po zaplacení po-
platků a jídla prakticky nepotřebu-
jí, k pití jim postačí čistá voda. 

Co je bohatství? Znám bohaté 
chudáky, kteří nemohou v noci 
spát, jak se strachují o svůj maje-
tek, a viděl jsem v Nepálu šťastné 
nosiče, jejichž jediným majetkem 
je provaz, kterým si uvážou náklad 
na záda. Po celodenní lopotě šťast-
ní usínají pod horským převisem, 
s úsměvem i ubalenou cigaretou 
na rtech. Zítra mají také práci a na 
večer už se těší, k jídlu bude zase 
campa. 

Je úžasné být bohatý a mít peníze, 
ale ještě lepší je peníze nepotřebo-
vat. Nejbohatší lidé jsou ti, kteří 
dovedou i z mála rozdávat.

Jiří Sonnek

n HLUČÍNSKÉ FABULE
Suchá zpráva
Sedí žába na prameni
hrozí jí zastřelení
myslí na své pulce
a píše závěť – už je v půlce

Milan Krupa
hlučínský básník, spisovatel, 

říkačkář, výtvarník

NAPSALI JSTE NÁM
Vážený pane starosto,
rádi bychom Vám ještě jednou po-

děkovali za podporu při Benefičním 
koncertě pro Tomáše. Věřte, že si 
toho nesmírně vážíme.

Celý Benefiční koncert proběhl 
podle předem připraveného har-
monogramu, bylo prodáno 195 ks 
vstupenek, naplněn hlavní cíl akce, 
finančně podpořit Tomáše, s nád-
hernou atmosférou, uměleckým zá-
žitkem pro všechny zúčastněné, za 
velice kladných ohlasů a žádostí o 
zorganizování další akce tohoto cha-
rakteru. Což je pro nás tou největší 
motivací.

Benefice byla propagována v tisku, 
na sociálních sítích i vlastním dopo-

ručením vystupujících, spolku a umoc-
něna podporou štědrých dárců, díky 
kterým se nám podařilo pokrýt drtivou 

většinu nákladů na koncert. Bohužel se 
v tomto období konalo více takových 
benefičních akcí v Opavě a okolí (v 

době plánování akce nebylo možné 
předpokládat), nepodařilo se nám 
naplnit kapacitu místa konání. Je to 
však impuls a ponaučení na zlepše-
ní při organizování příštího ročníku 
Benefičního koncertu.

V rámci veřejné sbírky, kterou jsme 
pro Toma uspořádali, jsou dále v te-
rénu kasičky a aktivní transparentní 
účet 2501534122/2010, kde mohou 
zájemci ještě přispět. V září, kdy 
bude mít Tomáš 18 let, mu slavnost-
ně předáme. Budeme Vás informo-
vat.

Ještě jednou velké díky. Přeji 
všechno dobré.

Bc. Andrea Matýsková                                                                                    
Centrum pro seniory Trojlístek

ZVEME VÁS 
NA VEŘEJNÉ
8. ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA,

které se koná 
ve čtvrtek 5. září 2019

v 16:00 hodin 
v Kulturním domě 

v Hlučíně. 
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Srdečně vás zveme na přednášku 
Jiřího Kaláta nazvanou Laos plný 
min. Chcete se projet po Mekon-
gu? Vidět kohoutí zápasy? Naučit 
se zbavovat zemi starých vojen-
ských min? Není problém. 

Turisté se většinou pohybují jen 
po jedné předem definované úseč-
ce, stačí z ní ale sejít a cestovateli 
se ukáže nádherný svět plný krás, 
tajemství, ale i nebezpečí. O tom 
všem je přednáška o Laosu, která 
se bude konat ve čtvrtek 12. září od 
17 hodin v zámeckém klubu. 

Rádi bychom vás také pozvali na 
akce nabízené každoročně v rámci 
Týdne knihoven, který letos začíná 
již v pondělí 30. září. 

Připravujeme opět bezplatnou 
burzu knih. Burza se bude konat 
na chodbě před knihovnou a usku-
teční se ve dnech od 30. září do 4. 

října vždy v době od 7 do 18 hodin. 
Do burzy přijímáme jen čisté a za-
chovalé knihy. Můžete nabídnout 
beletrii, naučnou literaturu i knihy 
pro děti, pro které už doma nemáte 
místo a myslíte si, že by ještě moh-
ly posloužit někomu jinému. Kni-
hy, které vás zaujmou, si můžete 
bezplatně odnést domů i v případě, 
že do burzy nic nenabídnete. Kni-
hy do burzy přijímáme pouze od 
16. do 26. září.

Dále v Týdnu knihoven nabízíme
již tradičně akci pro nové zájemce 
o členství v knihovně. Noví dospě-
lí i dětští čtenáři se mohou zaregis-
trovat do knihovny na jeden rok
zdarma. Čtenářům, kteří v tomto
týdnu vrátí knihy po výpůjční lhů-
tě, budeme promíjet pokuty za ne-
dochvilnost.

Týden knihoven rovněž zahájíme 

další přednáškou cestovatele Jiřího 
Máry, tentokrát navštívíme Ekvá-
dor a Galapágy. Jiří a Alena Máro-
vi vypráví o naplnění dalšího ces-
tovatelského snu svého syna Jirky 
upoutaného na invalidní vozík. Za-
stavíme se v Karibském moři. Po-
slechnete si o studiu španělštiny a 
životě v ekvádorské rodině. Pozná-
te podivuhodná tajemství rovníku. 
Zjistíte jak nebezpečný je život v 
amazonské džungli. Navštívíme 
pralesní indiány a podíváme se za 
ojedinělými zvířaty na Galapágy. 
Jiří Mára je autorem dvaceti ces-
topisných knih a dokumentárních 
filmů z různých koutů světa. Před-
náška se bude konat v úterý 1. říj-
na od 17 hodin v zámeckém klubu 
hlučínského zámku. 

Lucie Kostková
vedoucí knihovny

Připravujeme cestovatelské 
přednášky i burzu knih

Divadelní podzim
Na podzim opět přivítáme v Kul-

turním domě divadla z okolí. Pět 
podzimních podvečerů se můžete 
těšit na ostravské divadlo Devít-
ka, štítinské ŠAMU, karvinské 
K.V.A.S., vřesinské DiVoch nebo
kyjovický divadelní spolek Pod
zámkem. Permanentky na všech-
na představení jsou v prodeji v
pokladně Kulturního domu, Infor-
mačního centra a v síti Ticketstre-
am. Týden před každým představe-
ní lze pak zakoupit i vstupenky na
jednotlivá představení. Divadelní
podzim začíná 19.9. představením
Pětkrát do černého divadla Devítka
Ostrava, následuje 3.10. Když se
zhasne ochotníků ze Štítiny, 17.10.
Projektem N.A.D.Ě.Ž.D.A. karvin-
ského divadla K.V.A.S., vřesinští
zahrají 31.10. Dveře a posledním
titulem je 7.11. Kočka v Oreganu
divadelníků z Kyjovic. Začátky
jsou vždy v 19 hodin.              (red)

Farmářské trhy 
s Burčákobraním 

Ani na podzim nepřijdou oby-
vatelé Hlučína o tolik oblíbené 
farmářské trhy. Hned ty první se 
uskuteční v sobotu 28. září od 8 
hodin na Mírovém náměstí. 

Spolu s prvními podzimními 
farmářskými trhy chystáme pře-
kvapení ve formě burčáku. Na 
Zámecké nádvoří se totiž letos 
vrací Burčákobraní. Bílý i červe-
ný burčák bude k prodeji od 10 
hodin spolu se sýrovými specia-
litami a drobným občerstvením. 
Komu bude z burčáku přecházet 
zrak, bude si moct dát třeba pivo 
nebo nealkoholický nápoj. Příjem-
né sobotní posezení na Zámeckém 
nádvoří doplní cimbálová muzika.

   (red)

Budou hornické 
slavnosti na OKD

Devátý den v měsíci září si při-
pomínáme Den horníků. Na počest 
tomuto dni se v Hlučíně uskuteční 
historicky první Hornické slav-
nosti. Ty budou probíhat na místě, 
které vzniklo právě v souvislosti s 
havířstvím – na sídlišti OKD. Hor-
nické slavnosti se uskuteční v ne-
děli 8. 9. ve 13 hodin na nově zre-
konstruovaném náměstí na OKD. 
K poslechu i tanci bude hrát de-
chovka v hornických uniformách, 
kterou doplní mažoretky z místní-
ho klubu Ballerisimo.            (red)

Od září v Kulturním domě opět 
probíhají kurzy. A výběr je bohatý. 
Kromě tradičních kurzů jógy, ka-
lanetiky, paličkování, rehabilitač-
ního cvičení a tanečního kurzu pro 
mládež připravujeme i kurzy nové. 

Od října zde započne taneční 
kurz (nejen) pro manželské páry, 
jazykové kurzy pro děti i dospělé 
a cvičení pro maminky s dětmi. 
Zapomenout nesmíme ani na Klub 

sportovního tance, který pořádá 
nábor do svých řad 10. září v 17:00 
v Kulturním domě. Zvány jsou děti 
a mládež od 6 let. 

Novinkou bude také, při naplnění 
kurzu, taneční babyklub pro děti 
od 3 do 6 let. Více informací o kur-
zech v Kulturním domě naleznete 
na webových stránkách www.sak-
-hlucin.cz nebo na info@sak-hlu-
cin.cz. (sak)

Kurzy v Kulturním domě 

V pátek 28. 6. 2019 se uskuteč-
nilo požehnání nové křížové ces-
ty v obci Hať. Jde o výjimečnou 
událost nejen pro obyvatele obce 
Hať a okolí, ale pro celou Českou 
republiku. Je to vůbec poprvé, kdy 
s nápadem i realizací přišli soukro-
mé osoby. Jedná se o manžele Zu-
zanu a Rudolfa Gogolínovy. 
Jejich osobní postoje a životní 
zkušenosti se i díky autorovi 
Stanislavu Mikovi zhmotnily v 
unikátní křížové cestě. Vstřícný 
přístup Římskoka-tolické farnosti 
Hať a vedení obce Hať, především 
pana starosty Wer-nera Vyletělka, 
dali možnost vybu-dovat místo 
pro rozjímání, nejen pro věřící. 
Každý zde má možnost zastavení 
se nad svým vlastním ži-votem, 
možnost propojit to těžké v 
našem životě třeba právě se 14 
zastaveními a uvědomit si a 
prožít, že na životní těžkosti 
nejsme sami. 

Požehnání křížové cesty v Hati

Stejně tak zde, na tomto malebném 
místě, lze najít útočiště před hor-
kým sluncem či chladným deštěm, 
nebo jen klid a výhled na okolní 
krajinu. 

V rámci slavnostního otevření se 
od 17 hodin konala Mše svatá v 

kostele sv. Matouše v Hati celebro-
vána Mons. Mgr. Martinem Davi-
dem, pomocným biskupem Ostrav-
sko – Opavské diecéze a poté byla 
požehnána samotná křížová cesta v 
Hati.

(kne)

Hlučínští zahrádkáři pořádají ve 
čtvrtek 3. října tradiční zájezd do 
Olomouce na podzimní Floru. Od-
jezd bude v 7:30 z Dlouhoveské. 
Cena je pro členy ZO 240 Kč, pro 
ostatní 280 Kč. Odpoledne zavítá-
me do Velkého Újezda do Retro-
-muzea a kostela sv. Jakuba, který
je kulturní památkou. Přihlásit se
lze v prodejně Zahrádkář na Ost-
ravské ulici.            Jana Sabolová

Zájezd na Flóru
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Evropský týden mobility se koná každý rok od 16. 
do 22. září. Kampaň tradičně probíhá po celé Evro-
pě.  Výzva v letošním roce zní:  Projdi se s námi! 

Tématem letošního roku je „Bezpečná chůze a jíz-
da na kole“ se zaměřením na způsob mobility, který 
je příliš často podceňován: chůzi. Chůze i jízda na 
kole jsou nejčastějšími aktivními formami mobili-
ty. 

„Město Hlučín se opět letos připojuje a podpoří 
kampaň v rámci Zdravého města Hlučín a místní 
agendy 21,“ prozradila vedoucí odboru rozvoje a 
školství Darina Krejzlová. „Takže nastartujte kola, 
koloběžky nebo jděte pěšky, což je ideální pohyb, 
který posiluje naše zdraví.“  

17. 9. NA ÚŘAD BEZ AUTA 
Evropský týden mobility zahájí šestý ročník oblí-

bené akce „Na úřad bez auta“. Úředníci hlučínské 
radnice se zapojí do kampaně a společně s úředníky 
z jiných měst a obcí tento den do práce dojedou 
veřejnou hromadnou dopravou nebo využijí alter-
nativní dopravní prostředek jako kolo či koloběž-
ku, nebo do práce dorazí pěšky. Po celý den budou 
oděni v tričku s nápisem Den bez aut.  Loni se do 
kampaně zapojilo více než 60 % úředníků radnice 
a nově se připojili také pracovníci Základní školy 
Hornická v Hlučíně. Podpořte i vy Evropský týden 
mobility tím, že do práce využijete alternativní do-
pravu. 

19. 9. JÍZDA ZRUČNOSTI 
PRO ŽÁKY 4. ROČNÍKU ZŠ
Letos bude akce probíhat na dopravním hřišti pod 

dohledem odborníků z autoškoly Jany. Jízda zruč-
nosti je určena pro žáky prvního stupně základních 
škol a zúčastní se přes 120 dětí z hlučínských škol: 
Rovniny, Dr. M. Tyrše a Hornické. Žáci si tak bu-
dou moci vyzkoušet svoji zručnost v prostoru. 
Součástí jízdy bude také písemný test, který bude 
obsahovat otázky zaměřené na dopravu. Pro nejši-
kovnější jsou nachystány hodnotné ceny, jako třeba 
přilby na kolo a další cyklistické doplňky pro děti..

20. 9. MALOVÁNÍ NA NEKONEČNÝ 
PAPÍR PRO DĚTI MŠ
I letos máme pro děti z mateřských škol připrave-

no malování venku na čerstvém vzduchu. Malování 
začíná od 9 hodin v prostoru u Kulturního domu 
Hlučín. Rádi uvítáme také maminky na mateřské 
dovolené, které mohou přijít se svými dětmi. 

22. 9. CYKLOJÍZDA PRO VEŘEJNOST 
aneb jízda pro úplně každého 
“Na plný pedály”
22. září v 10 hodin z Mírového náměstí startuje 

pro milovníky cyklistiky a dobré nálady další roč-
ník nejoblíbenější a nejatraktivnější sportovní akce 
pořádané městem „Cyklojízda pro veřejnost“.  

V loňském roce se zúčastnilo více než 120 cyklistů 
z Hlučína a okolí, kdy cílem akce bylo propagovat 

Projdi se s námi! Hlučín se opět přidá 
k Evropskému  týdnu mobility 2019

cyklistiku jako způsob dopravy, který je zdra-
ví prospěšný a zároveň šetrný přírodě. Cyklo-
jízda je otevřená všem věkovým kategoriím, 
nicméně malé děti a cyklisté mladší 18 let se 
smí zúčastnit, jen pokud nezapomenou doma 
helmu. Připraveny budou dvě trasy v délkách 
10 a 20 kilometrů po cyklostezkách Hlučín-
ska. Trasy je možno absolvovat ve vlastním 
tempu. Obě trasy budou končit u penzionu 
Rodos na Hlučínském jezeře, kde bude pro 
účastníky přichystáno občerstvení a také tom-
bola o věcné ceny. Startovné se nehradí.

22. 9. ZÁVODY 
NA IN-LINE BRUSLÍCH
Novinkou letošního týdne mobility je závod 

v in-line bruslení. Je určen pro širokou veřej-
nost a soutěžit se bude ve třech kategoriích: 
děti, ženy a muži. 

Začínáme 22. září ve 14 hodin v prostorách 
Hlučínského jezera u bufetu Terasa. Startov-

né se nehradí. Jelikož se jedná o první ročník, 
registraci proveďte na e-mail: lorencova@
hlucin.cz, nebo tel. č. 595 020 317, kde mů-
žete získat i další případné informace. Pod-
mínkou jsou vlastní in-line brusle, helma, pří-
padně chrániče. Registraci zcela výjimečně 
lze provést na místě v den závodu. Délka tras 
bude přizpůsobená jednotlivým kategoriím 
a pořadatelé vyžaduji zdravotní stav potřeb-
ný pro závodění. Pro registrované účastníky 
bude připraveno v závěru občerstvení a pro 
nejlepší věcné ceny. Všechny akce v rámci 
evropského týdne mobility proběhnou pouze 
za příznivého počasí, bez deště.  

O aktuálním dění budete informování na 
facebookové stránce města. Na akci bude po-
řízena foto a video dokumentace, která bude 
použita pro potřebu Města Hlučína (Face-
book, www stránky, Hlučínské noviny). Více 
informací k GDPR nalezneta na www.hlucin.
cz                                                              (red)
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Pokračujeme v aktivitách pro 
starší občany Hlučínska. Po velmi 
vydařeném prvním ročníku Seni-
or dne legionáře, se bude 11. září 
dopoledne od 9:30 v prostorách 
hlučínské štěrkovny za restaura-
cí Nová Laguna konat jeho druhý 
ročník. 

Pro účast stačí jediné, přihlásit své 
tříčlenné družstvo nejpozději do  9. 
září na odboru rozvoje a školství, a 
to osobně nebo na telefonním čísle 
595020238.  Podmínkou účasti je 
vytvoření smíšeného družstva, tj. v 
týmu musí být alespoň jedna žena. 

Účastníci akce budou soutěžit  
v plnění úkolů u jednotlivých sta-
novišť. Vyhraje družstvo, kterému 
se podaří nasbírat největší počet 
bodů. Pro nejlepší tři týmy jsou 
připraveny hodnotné ceny. Hráči 
si vyzkoušejí cestu bojovníka, hod 
granátem na cíl, střelbu z kuše, 
luku a vzduchovky, koordinaci 
pohybu na lyžích, otestují své zna-

Senior den legionáře bude v září 

losti ze zdravovědy a topografie. 
Novinkou bude střelba z air soft, 
objevování piktogramů na mapách 
a morseova abeceda.  Po ukončení 
soutěží se mohou těšit na zajíma-
vou přednášku s vojenskou téma-
tikou.

„Soutěžní úkoly nebudou fyzicky 

nijak náročné, není třeba se obá-
vat,“ uvedla vedoucí odboru roz-
voje a školství Darina Krejzlová.

Pořadatelé ale každopádně dopo-
ručují sportovní obuv. Účastníci 
mohou být občané Hlučína nebo 
některé z obcí na Hlučínsku a musí 
jim být minimálně 55 let.        (red)

V letošním roce získalo Měs-
to Hlučín příspěvek od Nadace 
ČEZ k úhradě nákladů na projekt 
s názvem „Osvětlení přechodu pro 
bezpečné přecházení chodců, ul. 
Rovniny v Hlučíně“. 

Slavnostní otevření uvedeného 
přechodu – ulice Rovniny mezi 
hřbitovem Rudé armády a Penny 
Marketem v Hlučíně – se usku-
tečnilo dne 29. 8. 2019. Na akci 
vystoupily dětí z Mateřské školy 
Hlučín, Cihelní. 

Přechod pro chodce býval ne-
osvětlený a zejména v zimních 
měsících při snížené viditelnosti 
představoval riziko nejen pro pře-
cházející chodce, ale také pro pro-
jíždějící řidiče.

S přispěním Nadace ČEZ (www.
nadacez.cz) je dnes přechod pro 
chodce nově nasvětlen 2 moderní-

Oranžový přechod už funguje

mi LED svítidly na ocelových žá-
rově zinkovaných bezpaticových 
stožárech veřejného osvětlení se 
závěsnou výškou svítidla 6,0 m, 
je provedena bezbariérová úpra-

va chodníků a instalace svislého 
dopravního značení. Nadace ČEZ 
podpořila projekt příspěvkem ve 
výši 120 000 Kč, tj. maximálně 
možným.                                (nen)

Bude Lady Business 
Moravskoslezského 
kraje z Hlučína?
Moravskoslezský kraj pořádá 4. 

ročník soutěže Lady Business Mo-
ravskoslezského kraje. Soutěží se 
ve 2 kategoriích: MANAŽERKA a 
VÝJIMEČNÁ STUDENTKA.
Manažerka - žena, která působí 

na manažerské pozici ve firmě se 
sídlem v Moravskoslezském kraji. 
Výjimečná studentka – slečna, 

která studuje v kraji a dosáhla za-
jímavých výsledků, organizuje za-
jímavé akce, byla na významné za-
hraniční stáži, apod. Každá vítězka 
získá odměnu ve výši 100 000 Kč. 
Přihlášky jsou až do 22.9. Více in-
fo na www.ladybusiness.cz.    (red)

V tomto školním roce budou uči-
telky v mateřské školce na ulici 
Severní nově pracovat Elkonino-
vou metodou. Je to metoda, která 
rozvíjí schopnosti u dětí předškol-
ního věku především v oblasti fo-
neticko – fonologické roviny řeči, 
a tím pomáhá i předcházet rozvo-
ji poruch učení ve školním věku. 
Velmi zjednodušeně řečeno je to 
metoda, která rozvíjí schopnosti 
dětí sluchově vnímat hlásky, sla-
biky a slova. Vede k sluchovému 
rozlišování jednotlivých hlásek, 
spojování a rozkladu slabik, určo-
vání délky slabik. K dispozici bude 
školní asistent, který bude hrazen 
z projektu Šablony II.  Třída je vy-
bavena interaktivní tabuli a speci-
álními logopedickými pomůckami. 

Výhodou třídy je menší počet 
dětí, individuální přístup v logope-
dické intervenci. Aktuálně je třída 
plně obsazena, a to 15 dětmi z Hlu-
čína.                                        (kre)

V MŠ Severní se 
otevírá speciální 
logopedická třída

Konečné pořadí TOP problému/příležitostí pro rok 2019
1. Cyklostezky (Hlučín a okolí) 

2. Sportovní hala s odbornými učebnami u ZŠ Hlučín – Rovniny 

3. Rekonstrukce kina na multifunkční prostor 

4. Dlouhodobý pronájem pozemku města ZŠ Gen. Svobody 

5. Ozdravování starých stromů 

6. Zvýšení ostrahy na autobusovém nádraží 

7. Domy s pečovatelskou službou 

8. Ledová plocha na Štěrkovně 

9. Zřízení minikina kavárny a klubové místnosti 

10. Parkovací dům

Zapisovala si vaše maminka či ba-
bička recepty? Předává se u vás v 
rodině po generace tradiční recept? 
Podělte se o ně s námi! 

V rámci projektu Kulinární dědic-
tví českých zemí: paměť, prezenta-
ce a edukace se Slezská univerzita 
v Opavě zaměřuje na výzkum a 
dokumentaci regionálního a lokál-
ního kulinárního dědictví. Velice 
oceníme, pokud se s námi podělíte 
o recepty, které se ve vaší rodině 

předávají po generace, či jakékoliv 
zápisky popisující jídla sváteční či 
všední. Recepty, receptáře a zápis-
ky nám prosím zašlete mailem jana.
stuchlikova@fpf.slu.cz či poštou 
Slezská univerzita v Opavě, Ústav 
lázeňství gastronomie a turismu, 
Hradecká 17, 746 01 Opava. Uveď-
te co možná nejvíce podrobností o 
receptu, kuchařce či receptáři, z ja-
kého období i odkud pochází. Neza-
pomeňte uvést svůj kontakt.    (red)

Podělte se o tradiční hlučínský recept

Foto: archiv
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Již dvanáctý ročník oblíbené 
akce Kluby klubům Hlučínska se 
uskuteční na Mezinárodní den se-
niorů v úterý 1. října od 15 hodin  
v Kulturním domě Hlučín. Tra-
dičně se jí zúčastní senioři z hlu-
čínských klubů i z klubů celého 
Hlučínska. Program si senioři při-
pravují sami, nešetří nápady, krea-
tivitou a humorem. Během odpo-
ledne si předávají zkušenosti, tipy 
na výlety k poznávání okolí. 

Pro letošní rok organizátoři při-
pravili další zpestření tohoto mi-
lého setkání. Součástí bude soutěž 
o nejkrásnější a nejchutnější perní-
kové srdce. Zájemci, kteří se chtějí 
soutěžního klání zúčastnit, mohou 
doručit od 23. září do 30. září dvě 
perníková srdce na odbor rozvoje a 
školství Městského úřadu Hlučín. 
Do soutěže se mohou zapojit tři 
soutěžící z jednoho klubu senioru.  
Porota bude vybírat nejlepší chuť 
a nejkrásnější vzhled.  Pro vý-
herce jsou přichystány skvělé ce- 
ny.                                            (red)

Kdo ozdobí nejkrásnější perníkové srdce? 
Ukáže se na akci Kluby klubům



Spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Nové podlahy ve dvou třídách ZŠ a MŠ Bobrovníky vítají žáky se začátkem školního roku. Jedná se celkově o plochu 89 m2. Mimořádný 
neinvestiční příspěvek na tyto podlahy, ve výši 357 tisíc korun, uhradilo město Hlučín.                                                                    Foto: Jan Volf

Školní rok v Bobrovníkách s novými podlahami

Zatímco nový školní rok v Bob-
rovníkách bude ve znamení rekon-
struovaných podlah, na Tyršovce 
se hraje divadlo. 

Tedy alespoň malým prvňáčkům. 
Starší žáci společně s pedagogy 
nachystali pro 48 prvňáčků, z nich 
19 do Montessori vzdělávání a 29 
do tradičního vzdělávání divadelní 
představení v duchu tématu Člo-
věk - od počátku k dnešku. Díky 
krátkému představení žáků 2. - 5. 

ročníku se prvňáčci dozví nejen to, 
jak se člověk vyvíjel, ale také proč 
je důležité chodit do školy a vzdě-
lávat se.

Slavnostní přivítání prvňáčků na 
ZŠ Hornická je nachystáno v tělo-
cvičně školy. O kulturní vystoupe-
ní se starají žáci z 1. stupně. Žáci 9. 
ročníků vítají  21 nových prvňáčky 
kornouty s dobrotami. 

Na Rovninách se do prvních tříd 
zapsalo 63 dětí. Po úvodním sezná-

Slavnostní přivítání prvňáčků dne 2.9.2019  

8:00 hod ZŠ Darkovičky  (mše a poté vítání  8:30)  
-  účast p. místostarostka města

8:00  hod ZŠ Bobrovníky  - účast p. starosta města

9:00  hod ZŠ Tyršova - účast p. místostarostka 

9:00  hod ZŠ Hornická - účast p. starosta

10:00 hod ZŠ Rovniny - účast: p. starosta a p. místostarostka 

mení se svými učiteli, strávili noví 
žáci nějaký čas ve svým třídách, 
kam byli přizváni i jejich rodiče. 

V Darkovičkách očekávají 15 no-
vých žáčků a v bobrovníkách jen o 
dva méně.                              (red)





Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozů ŠKODA KAMIQ: 4,2-5,1 l/100 km, 112-116 g/km

novykamiq.cz

Pohodlí na cestách zažijete vždy 
s novým vozem ŠKODA KAMIQ 
Praktický, chytrý, vyspělý. Navštivte naši prodejnu 
a využijte jedinečnou příležitost přesvědčit se 
o kvalitách nejnovějšího modelu ŠKODA KAMIQ.
Těšíme se na vás od 4. 9. 2019.

   NOVÁ 
ŠKODA
 KAMIQ

Budete si rozumět

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTOCENTRÁLA s.r.o. 
Markvartovická 1906/7, Hlučín, tel.: 595 042 785
Třebovická 5534, Ostrava, tel.: 596 966 333
Ostravská 1946/12, Karviná, tel.: 595 390 912
www.autocentrala.cz

již od Kč379 900
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Přemýšlíte často nad tím, co byste 
doma vylepšili, toužíte po novém tele-
fonu, dovolené, autě.  A kde na to vzít? 
Když už se rozhodnete vaše plány řešit 
úvěrem, pojďme si projít základní mož-
nosti, jaké dnes trh nabízí. 

Nejnižší úroky = hypotéka. Nejčas-
těji je spojována s pořízením nového 
bydlení nebo výstavbou. A přesně pro 
to je taky vhodná. Hypotéku ale může-
te využít i na rozsáhlejší rekonstrukce, 
protože nezatíží váš měsíční rozpočet 
tolik jako úvěr bez zástavy. Má výrazně 
nižší úrok a naopak nejdelší splatnost, 
takže měsíční splátky jsou nejpřijatel-
nější. Nevýhodou je větší administra-
tiva a poplatky, na druhou stranu díky 
stále velmi příznivým sazbám hypoték 
se to vyplatí. Tzv. americká hypotéka 
na cokoliv je pak dražší, ale umožní 
vám levněji vyřešit něco, co s bydlením 
nemá nic společného, například roz-
jezd podnikání nebo konsolidaci nevý-
hodných půjček.

Nejvyšší úroky = kreditní karty, 
debety, spotřebitelské úvěry na cokoliv. 
Jejich výhodou je snadná dostupnost, 
velmi často bez nutnosti prokazovat 
příjem. Cesta k penězům je tak velmi 
rychlá, ale drahá.  I tak mají kreditky 
a debety svou roli při řešení náhlých 
výdajů, které nesnesou odkladu a po-
mohou nám překlenout období do další 
výplaty. Je potřeba k nim ale přistupo-
vat obezřetně. Splátky jsou vysoké a je 
vhodné je co nejdříve splatit nebo kon-
solidovat výhodnějším úvěrem. 

Mezi těmito dvěma póly pak leží 
úvěry ze stavebního spoření bez zásta-
vy nemovitosti – jejich úroková sazba 
je obvykle nižší než u spotřebitelských 
úvěrů, což je dáno hlavně tím, že jsou 
účelově omezené na bydlení. Tím jsou 
pro banku méně rizikové. Je to řešení, 
které se hodí pro pořízení družstevního 
bydlení, kde není možná zástava ne-
movitostí, k fi nancování  rekonstrukcí, 
ale i k pořízení vybavení domácnosti. 

Splácet je můžete déle než neúčelové 
úvěry a úroky si lze odečítat z daní.

TIP: Podívejte se, za jakých podmí-
nek máte sjednané úvěry vy. 

Ať už si pro splnění svých snů pů-
jdete pro kterýkoliv typ úvěru, tím nej-

důležitějším je měsíční splátka a do-
pad na váš rodinný rozpočet. 

Zavolejte anebo napište a ráda vám 
poradím s možnostmi, které dnes máte.  

Navíc do konce září získáte ke 
každému úvěru poukázku do IKEA 
na 500 Kč.

Kateřina Mlynářová 
oblastní ředitelka

tel.: 732 522 444 
e-mail: Katerina.Mlynarova@mpss.cz

Jak na fi nancování vašich plánů

Reprezentativní příklad: RPSN níže uvedeného příkladu je 5,67 %.
Výše úvěru na bydlení, s požadovaným zřízením zástavního práva k pohledávce na výplatu vkladu ze 
stavebního spoření, je 100 000 Kč. Splatnost úvěru je 15 let, pevná roční úroková sazba je 4,99 %. Měsíční 
splátky: 1.–180. splátka je 816 Kč, 181. splátka je 613 Kč. Splátky ve fázi překlenovacího úvěru nevedou 
k  okamžitému umořování jistiny. Celková částka splatná spotřebitelem je 147 506 Kč a celková doba 
trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru je 181 měsíců. S úvěrem jsou dále spojené následující úhrady: 
zasílání ročního výpisu z účtu stavebního spoření i  účtu úvěru 25 Kč, vedení účtu stavebního spoření 
a úvěru ve fázi přiděleného úvěru 25 Kč měsíčně. Pro získání úvěru za nabízených podmínek je nezbytné 
uzavření smlouvy o stavebním spoření. Na základě této nabídky nevzniká právní nárok na získání úvěru. 

Rychloúvěr na pohodové bydlení 

100 000 Kč za 816 Kč měsíčně

VEZMĚTE SI HO 
A VAŠE BYDLENÍ VÁS 
BUDE MILOVAT

PR Mlynarova Hlucinske noviny 220x155 00 FIN.indd   1 16.08.2019   8:04:37



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

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

hnojiv, zahradních substrátů, postřiků a semen,

tuje - od 1 cm / 1kč

OKOUZLETE LEPŠÍ OSLAVOU

OBJEDNÁVEJTE POHODLNĚ 
Z DOMOVA NA ESHOPU OLO.CZ

www.olo.cz

- komplexní realitní služby                           
  prodej, koupě nebo pronájem 

nemovitostí
-  převody nemovitostí formou 

darování mezi osobami blízkými 
-  prohlášení vlastníka

pro vymezení bytových jednotek      
 - tržní ocenění pozůstalosti 

k dědickému řízení
-  poradenství ve veškerých 

majetkoprávních  záležitostech.

REALITNÍ MAKLÉŘ

ING. RŮŽENA
HANSLÍKOVÁ
TEL. KONTAKT
722 14 14 26

Využijte 
placené články 
na Internetu. 

Aby se o Vás vědělo.

www.placla.eu
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(ředitel Muzea Hlučínska), Bc. Petr Breitkopf (ředitel SaK Hlučín), Mgr. Lukáš Krček (člen kulturní komise), Mgr. Kristina Neničková (tisková mluvčí), Kateřina Korchanová 
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hlučínskénoviny
Realizace objektu šaten a 
zázemí SK FC Hlučín a TJ 
Hlučín je v plném proudu.

Výstavba novostavby objektu ša-
ten a zázemí SK FC Hlučína a TJ 
Hlučín, bez podsklepení s plochý-
mi střechami započala 15. červen-
ce 2019. Předpokládaná doba reali-
zace je jeden rok. 

Stávající šatny byly pro sportovce 
již nevyhovující. Dvě malé šatny 
bez topení a s minimálním sociál-
ním zázemím pro několik stovek 
aktivních sportovců v Hlučíně 
byly skutečně nedůstojné. Zvláště 
to pak bylo vidět, když na městský 
stadion přijeli hosté z jiných měst i 
zahraničí. 

Cena za realizaci stavby byla vy-
soutěžena ve výši 41 613 375,- Kč 
vč. DPH. Město může navíc na 
stavbu čerpat bezmála sedmnác-
timilionovou dotaci z dotačního 
programu Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR. Jde o 
největší letošní investicí města.

Nová dvoupodlažní stavba bude 

Nové sportovní zázemí se již začalo stavět

tvořena dvěma obdelníkovými 
budovami spojenými krčkem. No-
vostavba vznikne na ploše mezi 
fotbalovým stadionem, volejbalo-
vými kurty a Tyršovou ulicí. Sou-

částí stavby je i parkoviště pro 13 
osobních aut. Dále budou rekon-
struovány dva volejbalové kurty, 
které z jedné strany vymezují toto 
sportoviště. Využití, rozsah a pro-

jekt stavby byl projednán a od-
souhlasen se zástupci sportovních 
oddílů SK FC Hlučín a TJ Hlučín. 

(red)

Aktivita terénních obchodníků 
nejen firmy Centrální výběrové 
řízení a jí podobných ve formě 
„kontrol” složenek SIPO nebo 
smluv s dodavateli energií neu-
stává. A to přesto, že již tři roky 
na území města platí Nařízení č. 
1/2016, kterým se stanovuje zá-
kaz pochůzkového a podomního 
prodeje. 

Tito tzv. šmejdi s energiemi se 
pravdelně pohybují po městě a 
podávají občanům zavádějící in-
formace. Nezmiňují se o tom, že 
nabízejí přechod k jinému doda-
vateli elektřiny či plynu. Pod zá-
minkou levnějších energií mohou 
zákazníky zavázat k tzv. exklu-
zivitě, která znamená, že společ-
nost, kterou zastupují, vám bude 
po dobu dvou, tří, pěti nebo do-

konce deseti let dohazovat doda-
vatele elektřiny nebo plynu. Kdy-
byste se opovážili vybrat si ho 
sami, vytasí na vás pokutu. Klid-
ně ve výši několika tisíc korun. 

I přes ohlasy a zapojení lidí do 
spolupráce s Městskou policií 
Hlučín i Obvodním oddělení Po-
licie ČR v Hlučíně se však obyva-
telé stále potýkají s neodbytným 
jednáním. Vyzýváme tedy obča-
ny, aby vždy na místo přivolali 
Městskou policii Hlučín - linka 
156, či Policii ČR - linka 158. Je 
následně nutné podat co nejpo-
drobnější informace - popis, věk, 
oděv, nějaké poznávací znaky a 
také pokud odjeli vozidlem - po-
pis, nejlépe registrační značku, 
popřípadě video či foto. Předem 
děkujeme.                             (red)

Nedejte se šmejdům 
s energiemi a volejte policii

V září a říjnu si mohou hlučínští 
senioři připomenout pravidla sil-
ničního provozu a vyzkoušet bez-
pečnou jízdu na polygonu v Ostra-
vě. Město Hlučín se totiž dohodlo 
s vedením Libros Ostrava na spo-
lupráci pro své občany nad 65 let. 

Vzdělávací program Jedu s dobou 
je určen aktivní motoristické veřej-
nosti seniorského věku – přesněji 
65 a více let a to nejen pro ty, kteří 
hledají pocit jistoty za volantem. 
Finanční podporu projekt získal z 
fondu zábrany škod a díky tomu je 
pro účastníky zcela zdarma. 

Obsahem je teoretická a praktická 
část. Teorie je zaměřena na změny 
v legislativě a bezpečnou jízdu. V 
praktické části mohou řidiči poznat 
svůj vůz s novými technologiemi, 
které pomáhají řidiči v oblasti pre-

vence vzniku dopravní nehody a 
je především zaměřena na správné 
zásady krizového brzdění na růz-
ném povrchu vozovky, zvládnutí 
smyku a manévrování. To vše do-
plněno o praktickou ukázku první 
pomoci. 

Výše uvedený program je celkem 
6 hodinový včetně přestávek a je 
možné ho nyní absolvovat v ter-
mínech 13. 9. 2019 a 25. 10. 2019 
v Centru bezpečné jízdy Libros 
Ostrava, na ulici Palackého 1114, 
tel: 732 894 914. Pro rezervaci 
termínu si na adrese https://www.
jedusdobou.cz/terminy-a-rezerva-
ce nejdříve vyberte místo konání 
kurzu, pak termín a vyplňte prosím 
formulář. Kurz je nutné absolvovat 
s vlastním vozidlem, polygon auta 
nepůjčuje.                               (kne)

Tréninkové jízdy vozem
a připomenutí silničních
pravidel pro seniory zdarma

termín čas akce místo
1.9. 18:00 Krmáš a festival ohňostrojů Hlučínské jezero

3.9 9:00 Bleší trhy Sál Slezan

4.9. 14:00 Koncert Josefa Zímy Domov pod Vinnou horou

5.9. 16:00 Zastupitelstvo KD Hlučín

6.9. 17:00 Zahájení tanečního kurzu pro mládež KD Hlučín

7.9. 9:00 Expozice souvků v Bolaticích Skanzen lidových tradic

7.9. 14:00 Zahradní slavnost ZŠ Gen. Svobody

8.9. 15:00 Koncert Na kordy s akordy No. 2 Červený kostel

8.9. 13:00 Hornické slavnosti Náměstí OKD

10.9. 17:00 Klub sportovního tance - nábor pro děti a mládež KD Hlučín

12.9. 17:00 Laos plný min - přednáška Jiřího Kaláta Zámecký klub

13.9. 8:00 Jeďte s dobou (65 plus) Libros Ostrava

14.9 9:00 Frantův mix 75 Sportovní hala

14.9. 20:00 Zakletá labuť - taneční představení na vodě Hlučínské jezero

16.9. 17:00 Působení řádu Německých rytířů ve Slezsku - přednáška Jiřího Junga Zámecký klub

16. - 30.9. 9:00 Výstava VIRIDIAN Červený kostel

19.9. 19:00 Divadlo Devítka Ostrava – Pětkrát do černého KD Hlučín

20.9. 8:00 Přednáška pro žáky ZŠ na téma sociálních sítí KD Hlučín

21.9. 9:00 Sportovní den s Charitou Opava Fotbal. hřiště Kylešovice

21.9. 9:00 Srostlí s krajem - turistický pochod Areál firmy Gras Servis

21.9. 18:00 Svatováclavský hudební festival Kostel sv. Jana Křtitele

22.9. 16:00 Koncert Veselá trojka KD Hlučín

22.9. 17:00 Pohodový večer s Janou Schlossarkovou Červený kostel

24.9. 9:30 Co se stalo, u kafeja povědalo Zámecká kavárna Logr

28.9. 8:00 Farmářské trhy Mírové náměstí

28.9. 10:00 Burčákobraní Zámecké nádvoří

29.9. 19:00 Divadelní představení Římské noci KD Hlučín

30.9. - 4.10. 9:00 Týden knihoven Městská knihovna


