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hlučínskénoviny
Vedení města nebere ochranu ži-

votního prostředí na lehkou váhu 
a snaží se jít příkladem. Jedním 
z takových příkladů je užívání 
opakovaně použitelných ekopyt-
líků. Tento nápad vznikl na zá-
kladě dlouholeté dobré spoluprá-
ci Informačního centra Hlučín 
se Sociálně terapeutickou dílnou 
Ludgeřovice, jež je součástí Cha-
rity Hlučín, která vytváří mnoho 
výrobků se svými klienty. 
„Přemýšleli jsme, o jaké další 

výrobky by byl zájem, čím roz-
šířit sortiment,“ sdělila Kateři-
na Korchanová, která sama tyto 
ekopytlíky již delší dobu použí-
vá. Vedení radnice do této inici-
ativy aktivně zapojilo a rozhodlo 
se pro své zaměstnance zakoupit 
prvních 120 vyrobených sad eko-
pytlíků, které předal osobně ředi-
tel Charity Hlučín Pavel Sobol. 

Foto: Kristina Neničková

Opakovaně použitelné ekopyt-
líky na pečivo, ovoce, zeleninu, 
bylinky a jiné potraviny by ne-
měly chybět nikomu z nás. Mě-
síce práce na výrobě ekopytlíků, 
na jejichž zhotovení se průběžně 

střídalo 7 klientů, tak nyní přispě-
je k omezení stovky plastových, 
mikrotenových sáčků, které za-
mořují přírodu.
„Klienti samotní si procvičili 

především jemnou motoriku při 

obracení a protahování stahova-
cích šňůrek a tvořili hodnotný 
produkt pro druhé,“ uvedla Kate-
řina Wojtas, vedoucí Sociálně te-
rapeutické dílny.
„Každý by měl začít u sebe, 

proto jsme se rozhodli, dát darem 
každému zaměstnanci radnice ty-
to ekopytlíky. Jejich používáním 
motivují třeba své blízké, známé 
a myšlenka se dále rozšíří,“ uved-
la místostarostka. Na výrobu se 
spotřebovalo 45 m2 režné látky a 
180 metrů bavlněné šňůrky. Pro 
zájemce z řad veřejnosti jsou ty-
to sady, ale také samostatné eko-
pytlíky, k prodeji v Informačním 
centru na zámku. V návaznosti na 
tuto spolupráci je přislíbeno pra-
videlné dodávání těchto ekopyt-
líků a maximální rozšíření jejich 
používání.                                        

(red)

Na základě rozhodnutí Zastu-
pitelstva města Hlučína z počát-
ku tohoto roku o pořízení změny 
územního plánu Hlučína byly za-
hájeny práce na zpracování návr-
hu této změny. 
Z bezmála 60 návrhů na po-

řízení změny bylo rozhodnuto 
o zapracování 28 požadavků na 
úpravu, které následně vybraný 
zpracovatel aplikoval do návr-
hu změny územního plánu. Po-
žadavky se týkají zejména změny 
využití různých lokalit v jednot-
livých částech Hlučína na plochy 
pro rodinnou zástavbu či drob-
né úpravy podmínek pro využití 
ploch s rozdílným způsobem vy-
užití. 
Součástí změny územního plá-

nu je také aktualizace zastavě-
ného území či uvedení územního 
plánu do souladu s nadřazenou 
územně plánovací dokumenta-
cí. Takto připravený návrh změ-

ny je nyní podkladem pro veřej-
né projednání, které se uskuteční 
6. 11. 2019 v 16 hodin v Obřad-
ní síni budovy A Městského úřa-
du Hlučín. 
Do návrhu změny územního 

plánu je možné nahlížet do 7 dnů 
od konání veřejného projedná-
ní. A to na webových stránkách 
města, nebo osobně na Městském 
úřadě v Hlučíně, odboru výstav-
by, oddělení strategií a plánování. 
Po projednání a nezbytných úko-
nech bude změna předložena Za-
stupitelstvu města k vydání. 
Po vydání zastupitelstvem se 

změna územního plánu stane 
podkladem pro stavební úřad, 
který bude moci v příslušných, 
změnou dotčených lokalitách, 
povolovat konkrétní záměry ža-
datelů o výstavbu.

 Martin Kuchař
Územní plánování, 

pořizování ÚPD

Přijďte veřejně projednat
změny územního plánu

Díky spolupráci vedení města s 
jeho příspěvkovými organizace-
mi, Gymnáziem Josefa Kainara a 
aktivními pedagogy, budou mít le-
tošní oslavy 17. listopadu vzdělá-
vací, kulturní a společenský pro-
gram. 
Ve školách budou v prvním týd-

nu probíhat pod vedením pedago-
gů projektové dny obsahově za-
měřené na události před 30 lety. 
Na gymnáziu budou v rámci vý-
tvarné výchovy pod vedením On-
dřeje Tkačíka pracovat s odka-
zy studentského zapojení do dění 
v letech 1939 a 1989. Výsledné 
práce žáků a studentů budou pro 
veřejnost vystaveny v kulturním 
domě do konce listopadu. Na zá-
věr projektových dnů připravil od-
bor rozvoje a školství MěÚ pro 
žáky a studenty dopolední promí-

tání filmu Občanský průkaz. V ne-
děli 17. 11. 2019 v 17 hodin bude 
v kulturním domě pořádán „Čaj o 
páté“ za hudebního doprovodu 
studentské kapely Metamorfóza 
pod vedením pana Hrabovského. 
Pro milovníky vážné hudby je 

připraven v Červeném kostele dne 
17. 11. v 15 hodin koncert Mo-
ravskoslezského komorního sdru-
žení, na kterém zazní skladby  
B. Smetany, L. Janáčka, J. Suka, 
kterým nás provede Jan Fišar, 
v jehož podání uslyšíme úryvky 
z díla T. G. Masaryka a K. Čapka.
Vedení města tímto děkuje všem, 

kteří se na přípravách a realizaci 
oslav podílejí. Aktivním zapoje-
ním mladé generace díky pedago-
gům, kteří nezapomínají na minu-
lost, tvoříme naši budoucnost.

Jana Kameníčková

Město zve na oslavy 17. listopadu
NADĚJE NENÍ TO PŘESVĚDČENÍ, ŽE NĚCO DOBŘE DOPAD-
NE, ALE JISTOTA, ŽE MÁ NĚCO SMYSL - BEZ OHLEDU NA 
TO, JAK TO DOPADNE.

„

Pojďte s námi udělat Hlučín zdravější



SLOVO STAROSTYn

hlučínskénoviny [2] město

Milí spoluobčané,  
již od listopa-
du 1989 jsem si 
mnohokrát po-
kládal otázku, jak 

bychom asi dnes žili či jak by asi 
vypadalo naše město, kdyby Same-
tová revoluce neproběhla. A vždy 
se ujistím, že by nám určitě neby-
lo lépe. Že díky změnám ve spo-
lečnosti se naše město během těch 
třiceti let téměř vždy rozvíjelo tím 
správným směrem.

Listopad 1989 mě zastihnul ja-
ko praktikanta na našem gymnáziu 
a tak jsem měl jedinečnou příleži-
tost  zažít revoluci jinak - neutrál-
ně. Byl jsem něco mezi studentem 
a kantorem  zároveň.

A velmi jsem obdivoval studenty, 
ze kterých se během těch pár týd-
nů stali dospělí a uvědomělí obča-
né, kteří vzali svou budoucnost do 
svých rukou. Měli oporu zejména 
v osobě paní profesorky Sabolo-
vé, která neúnavně burcovala stu-
denty a dodávala jim tak svým po-
stojem odvahu nevzdávat svůj boj 
za lepší budoucnost. Svou praxí na 
gymnáziu jsem sice přišel o mož-
nost zapojit se do revolučního dění, 
zejména na kolejích VŠ, ale mohl 
jsem zažít tu báječnou soudržnost 
všech lidí ve svém rodném městě na 
Prajzské.

Na Prajzské, kde si lidé vždy děla-
li věci po svém. A proto také chce-
me oslavy 30. výročí sametové re-
voluce věnovat hlavně těm, kteří 
totalitní dobu nikdy nezažili, dětem 
a studentům základních a středních 
škol ve městě. Hlavně oni by se bě-
hem těchto oslav měli seznámit 
s dobou nesvobody, zákazů cesto-
vání či záměrného zkreslování his-
torie. A nejlépe se o všem dozvědí 
tehdy, pokud se do těchto oslav sa-
mi aktivně zapojí. Věřím, že pak si 
dnešní doby budou vážit ještě více.

                     Pavel Paschek

11. listopadu 2019 od 16 ho-
din bude zahájena 1. vlna prodeje 
parkovacích karet pro rok 2020, 
a to pro občany s trvalým bydliš-
těm v zóně H, H1, H2 a vlastním 
vozidlem.
Od tohoto termínu se budou 

moci rezervovat parkovací karty 
výhradně přes Online rezervač-
ní systém. Přímý prodej parko-
vacích karet v 1. vlně pro obča-
ny s trvalým bydlištěm v zóně H, 
H1, H2 a vlastním vozidlem, bu-
de zahájen v sídle společnosti TS 
Hlučín na adrese Úzká 717/3, od 
18. listopadu 2019 v 6 hodin.
Dne 25. listopadu v 16 hodin 

bude spuštěn Online rezervační 
systém v 2. vlně prodeje, a to pro 
občany a podnikatele ve všech 

zónách, kteří jsou oprávněni za-
koupit parkovací kartu. Do on-
line rezervačního systému bude 
zařazeno cca 70 % parkovacích 
karet z každé parkovací zóny 
(v případě zón H, H1, H2 to bude 
70 % ze zůstatku po 1. vlně pro-
deje). Zbylých 30 % a neprodané 
karty z 2. vlny online prodeje bu-
dou nabídnuty v přímém prodeji 
2. prosince 2019 od 6 hodin. On-
line rezervační systém bude pří-
stupný z webových stránek TS 
Hlučín na samostatné záložce 
http://www.tshlucin.cz/online-re-
zervace.html. 
Zde naleznete veškeré informa-

ce o parkovacím systému a sou-
časně informace pro úspěšné pro-
vedení rezervace. Po provedení 

rezervace bude nutné do 5 ka-
lendářních dnů kartu vyzvednout 
a uhradit v budově TS Hlučín na 
adrese Úzká 717/3. Upozorňuje-
me, že je Vám karta rezervová-
na celých 5 dnů, proto se nemusí-
te dostavit ihned následující den. 
Platbu zakoupených parkovacích 
karet lze provést v hotovosti ne-
bo platební kartou. Občanům, 
kteří mají uzavřenou smlouvu na 
dlouhodobý pronájem parkova-
cích míst na registrační značku 
nebo jsou uživateli rezidenčního 
parkoviště na ulici J. Seiferta, bu-
dou vystaveny karty pro r. 2020 
přednostně s tím, že karta jim bu-
de zaslána spolu s fakturou na ad-
resu bydliště.  

(red)

Prodej nových parkovacích karet

Nová, plně responzivní webová 
prezentace Hlučínského turistic-
kého infocentra je spuštěna, již ji 
tedy návštěvník pohodlně zobra-
zí na počítači, notebooku, tabletu 
a také mobilním telefonu. Původ-
ní stránky už zdaleka nesplňova-
ly standardy dnešní doby, rozhodli 
jsme se tedy pro kompletní rede-
sign. 
Vytvořili jsme webové strán-

ky, které mají velmi jednoduchou 
strukturu, z důrazem na rychlou 
orientaci v tomto prostředí a co 
nejefektivnější získání informací. 
Do budoucna plánujeme web roz-
šířit o další jazykové mutace, pro 
návštěvníky sousedních států. Zá-
kladním prvkem webu je rozděle-
ní na dva moduly Hlučín a Hlu-
čínsko. Jednoduchý design webu 

Navštivte nové stránky Informačního centra 

oživují nádherné fotky Hlučína 
i jeho okolí od fotografa Kamila 
Vitáska. Stěžejním je přehledný 
vyhledávač kulturních i sportov-
ních akcí v Hlučíně i Hlučínsku. 
Návštěvník se zde dozví i aktu-
ální informace, které se týkají In-
formačního centra i Muzea Hlu-
čínska, v sekci aktuality může 
sledovat například změny v oteví-
rací době atd. Také zde návštěvník 

najde základní informace o všech 
památkách (muzea, galerie, vý-
znamné stavby), tipy na zajímavá 
a atraktivní místa jak v Hlučíně, 
tak v celém Hlučínsku, novinky 
z kultury (divadla, kina, festivaly) 
i například přidružené informace 
o službách (restaurace a ubytová-
ní).

Kateřina Korchanová 
Informační centrum Hlučín

Zimní údržba místních komu-
nikací v Hlučíně, Bobrovníkách 
a Darkovičkách bude v zimním 
období 2019/2020 probíhat po-
dle Operačního plánu zimní údrž-
by, který schválila na svém za-
sedání Rada města Hlučína dne 
7. října. Zimní údržbu zajišťu-
jí TS Hlučín s.r.o., Úzká 3, Hlu-
čín. Dispečerská služba funguje 
nepřetržitě 24 hodin denně včet-
ně dnů pracovního klidu. Pro zvý-
šení operativnosti při řešení pří-
padných nenadálých kalamitních 

situací, uvádíme kontaktní tele-
fonní čísla, na která můžete vo-
lat v pracovní dny od 7 do 14 ho-
din na tel. 595 043 591 (dvůr TS 
Hlučín), nebo 595 041 445 (sprá-
va TS Hlučín). Mimo pracovní 
dobu a ve dnech pracovního kli-
du je k dispozici tel. 603 715 279 
(dispečink – vrátnice provozov-
ny TS Hlučín). Zimní údržbu na 
státních komunikacích Technic-
ké služby nezajišťují. Na silnici 
Ostravské (I/56) a Opavské zajiš-
ťuje zimní údržbu ŘSD ČR a na 

silnicích ČSA, Vřesinská, Jando-
va, Celní, Písečná a Osvoboditelů 
Správa a údržba silnic Moravsko-
slezského kraje. Všechny řidiče 
motorových vozidel tak jako ka-
ždoročně důrazně žádáme, aby 
v zimním období neodstavovali 
svá vozidla na komunikacích mi-
mo vyznačená místa pro parková-
ní a na chodnících, protože tímto 
značně ztěžují a často i znemož-
ňují správcům komunikací řádné 
provádění zimní údržby.

OŽPaKS

Plán zimní údržby komunikací schválen

Zúčastněte se 10. zasedání 
zastupitelstva města
Zveme vás na 10. zasedání 
zastupitelstva města, které se 
koná ve čtvrtek 14. listopadu 
v 16 hodin v kulturním domě.         
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Topná sezóna začala a s ní je 
spojené i zvýšení znečištění 
ovzduší. To je způsobeno v Ost-
ravské aglomeraci nejen velkými 
zdroji znečištění ovzduší a dálko-
vými přenosy emisí ze sousední-
ho Polska, ale z velké míry i ma-
lými zdroji znečištění ovzduší, 
tedy lokálními topeništi. Na pod-
zim a v zimě navíc dochází vli-
vem konfigurace terénu a častých 
inverzí i k výraznému zhorše-
ní rozptylových podmínek.   Po-
stupně sice dochází k regulaci 
největších zdrojů průmyslové-
ho znečištění a k výměnám sta-
rých nevyhovujících kotlů v ro-
dinných domcích za nové s vyšší 
emisní třídou, ale stav ovzduší 
v naší Ostravské aglomeraci se 
zatím přesto výrazně nezlepšuje.
Nejhorší situace je samozřejmě 

právě v zimním období. V do-
bě inverze se v ovzduší výrazně 
zvyšují zejména emise tuhé (po-
létavý prach), emise oxidu siřiči-
tého (SO2), oxidu dusíku (NOx) 
a oxidu uhelnatého (CO). Všich-
ni, kteří topí pevnými palivy, jsou 
povinni spalovat v kotlích jen pa-
livo pro ten konkrétní typ kotle 
určené. Pozorujeme, že i v tomto 
ohledu se situace postupně zlep-
šuje, ale stále se stává, že někteří 
občané v kotlích a kamnech spa-
lují dokonce i některé odpady – 
například lakované dřevo nebo 
dřevotřísku, reklamní letáky, vý-
jimečně i plasty a igelity. Někdo 
si myslí, že může spalovat v kot-
li veškeré dřevo a že se vždy jed-
ná o ekologické palivo. Ale tak to 
není. Spalovat lze pouze palivo-
vé dřevo, dřevné brikety nebo pe-
letky. Lakovaná, barvená a jinak 
upravovaná dřeva nebo překliž-
ky do kotle vůbec nepatří, proto-
že se jedná o odpad.   V  Hlučíně 

má každý občan možnost a podle 
obecně závazné vyhlášky i po-
vinnost, odpady třídit a v žádném 
případě je nespalovat. Nedoko-
nalým spalováním těchto odpadů 
v kotlích na pevná paliva se uvol-
ňují látky velmi jedovaté, dráždi-
vé, často i karcinogenní. Obča-
nům je celoročně kromě nádob 
na směsný komunální odpad, ná-
dob na plasty a na papír k dispo-
zici sběrný dvůr a 2x ročně i mo-
bilní sběr velkých kusů.
Odpady lze bezpečně spalovat 

pouze ve spalovnách komunál-
ních či průmyslových odpadů, 
kde je zaručená vysoká spalova-
cí teplota po celou dobu spalova-
cího procesu a účinné čištění spa-
lin. I když doma spálíte relativně 
malé množství odpadu, vznik-
lé látky jsou škodlivé už při veli-
ce nízkých koncentracích. Přispí-
váte tak ke vzniku nejrůznějších 
alergií a chronických dýchacích 
potíží hlavně dětí, nemocných 
a starších lidí. 
A nezapomeňte také na povin-

nost provozovatelů spalovací-
ho stacionárního zdroje na pev-
ná paliva o jmenovitém tepelném 
příkonu od 10 do 300 kW včet-
ně, který slouží jako zdroj tepla 

pro teplovodní soustavu ústřední-
ho vytápění, že od 1. ledna 2017 
v souladu s § 17 odst. 1) písm. h) 
Zákona 201/2012 Sb., o ochra-
ně ovzduší, v platném znění, je 
povinnost provádět pravidel-
ně, nejméně 1x za tři roky, pro-
střednictvím osoby, která byla 
proškolena výrobcem spalovací-
ho stacionárního zdroje a má od 
něj udělené oprávnění k instalaci, 
provozu a údržbě, kontrolu tech-
nického stavu a provozu  tohoto 
zdroje.  Doklad o provedené kon-
trole se bude předkládat na vyžá-
dání obecnímu úřadu obce s roz-
šířenou působností,  aby bylo 
možno kontrolovat, zda je staci-
onární zdroj instalován, provozo-
ván a udržován a v souladu s po-
kyny výrobce a tímto zákonem. 
Na závěr tedy znovu, tak jako 
každoročně, vyzýváme všechny 
majitele nemovitostí, provozova-
tele kotelen a všechny naše obča-
ny – spalujte v kotlích na pevná 
paliva jen ta paliva, která jsou pro 
daný kotel určená. V době, kdy je 
vyhlášena smogová situace ne-
spalujte nic venku na otevřených 
ohništích. Nezhoršujte ovzduší 
sami sobě, svým dětem ani nám 
všem ostatním.    Odbor ŽPaKS

Opět nám začala topná sezóna 

V říjnu se uskutečnily tři besedy 
pro seniory s vedoucími Městské 
policie Hlučín a Obvodního oddě-
lení PČR Hlučín. Diskutovalo se 
na téma bezpečnost, prevence, ri-
zikové situace a jak jim předchá-
zet a další.                                     (red)

Besedy se seniory

Osoba obnažující se v okolí 
Hlučínského jezera byla 14. 10. 
2019 dopoledne zadržena PČR 
za asistence Městské policie Hlu-
čín. Velké díky patří oznamo-
vatelce, která velmi rychle za-
reagovala a tak bylo zadržení 
realizováno přímo při činu. K 
identifikaci zadrženého význam-
ně přispěl i městský kamerový 
systém. V současné době je věc 
ve stádiu vyšetřování.              (red)

Chycen díky
aktivní občance 

n projednala studii „Cyklos-
tezsky Hlučín – Darkovičky“ 
a rozhodla pokračovat v další 
přípravě a realizaci tohoto zá-
měru.

n rozhodla, že na území měs-
ta Hlučína budou výjimky 
dle článku 5 Obecně závazné 
vyhlášky č.  1/2018, o stano-
vení podmínek pro pořádání, 
průběh a ukončení veřejných 
hudebních produkcí k zajiště-
ní veřejného pořádku v roce 
2020 udělovány zcela ojedi-
něle, individuálně, a to na zá-
kladě komplexního posouzení 
konkrétní žádosti.

n vyjádřila souhlas s poskyto-
váním služby sociální reha-
bilitace ambulantní a terénní 
formou organizaci Služby 
Dobrého Pastýře Ludgeřovice 
na území města Hlučína.

Rada města Hlučína rozhodla o záměru 
prodat formou výběrového řízení BYTO-
VOU JEDNOTKU č. 1614/13, včetně spo-
luvlastnického podílu na společných částech 
domu čp. 1614 v k.ú. Hlučín, obálkovou 
metodou – s určenou minimální kupní ce-
nou 500.000 korun. Jedná se o byt velikosti 
1 + 1 o výměře 34,1 m2 (včetně lodžie o vý-

měře 6 m2 a sklepní kóje o výměře 1,3 m2) v 
V. NP domu v Hlučíně, ul. Dukelská 3. 
Nabídky v zalepených nebo zapečetěných 

obálkách označených ,,Výběrové řízení na 
prodej bytové jednotky č. 1614/13, ulice 
Dukelská 3 v Hlučíně – NEOTEVÍRAT“, 
zašlete (nebo doručte osobně na podatel-
nu MěÚ) na adresu: Městský úřad Hlučín, 

Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín do 19. 
11. 2019. Prohlídka bytu v ulici Dukelská 3 
v Hlučíně se uskuteční dne 11. 11. 2019 v 
16:00 hodin. (Jiný termín možný po dohodě 
na odboru městského majetku MěÚ Hlučín). 
Bližší informace budou poskytnuty odbo-

rem městského majetku: p. Pavlíková, tel 
595020266, e-mail: pavlikova@hlucin.cz.

Městský byt na ulici Dukelské 3 je na prodej ve výběrovém řízení
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Foto: Barbora Čablová

V těchto dnech uplynul rok, co 
jste svými hlasy rozhodli o slože-
ní zastupitelstva na další volební 
období. Rádi bychom se s vámi 
podělili o takovou malou bilanci 
toho, jak se naše koalice snaží pl-
nit svůj program.
Těší nás, že se aktivní občané 

svými návrhy zapojili do „nulté-
ho“ ročníku participativního roz-
počtu. Více podrobností k parti-
cipativnímu rozpočtu se dozvíte 
na straně šest těchto Hlučínských 
novin. Zakoupením dřevěných 
stánků jsme se snažili zkulturnit 
prodej výrobků během trhů či ad-
ventu.
V letošním roce jsme se sníže-

ním vstupného do areálu Hlučín-
ského jezera pokusili zvýšit jeho 
návštěvnost. Stejně tak poříze-
ním nafukovací trampolíny, dře-
věných hracích prvků, florbalo-
vého hřiště či venkovních sprch 
a převlékáren. Bonusem pro ob-
čany města, kteří včas zaplatili za 
odpady, pak byla možnost zakou-
pit si permanentku na celou se-
zónu za výhodných podmínek. 
I když se návštěvnost zvýšila, tak 
vybrané vstupné nedosáhlo loň-
ských čísel.
Pro zvýšení bezpečnosti jsme 

v loňském roce zavedli úsekové 
měření také na ulici Celní a na 
přelomu tohoto roku se začne 
měřit u kulturního domu v obou 
směrech. Statistika počtu pře-
stupků jasně ukazuje, že řidiči 
nerespektují ve velké míře rych-
lost a pak dochází k nehodám. 
Pro příští období chceme zakou-
pením statických měřičů rych-
losti zvýšit bezpečnost chodců, 
zejména na přechodech. A jsme 
moc rádi, že ŘSD na naši žádost 
provedlo na dvou přechodech ná-
střik červeného posypu pro zkrá-
cení brzdné dráhy vozidel.
Velkou část rozpočtu měs-

ta přesouváme na provoz na-
šich příspěvkových organizací. 
Namátkou zmíním téměř čtyř-
miliónovou rekonstrukci páteř-
ní elektro sítě na ZŠ Hornické.  
O každoročním příspěvku ško-
lám na ozdravné pobyty či lyžař-
ské kurzy není třeba se rozepiso-
vat. Stále soustavně pracujeme 

na rozšíření alternativního i spe-
ciálního školství ve městě a zís-
kání zhruba 10miliónové dota-
ce na rozšíření a úpravu objektu 
Dětské rehabilitace v roce 2021, 
o kterou se velkou měrou zaslou-
žila ředitelka tohoto ojedinělého 
zařízení, jen potvrzuje fakt, že 
myslíme i na ty, kteří nemají to 
štěstí být úplně zdraví.
Velkou podporu sportu vidíme 

ve výstavbě nového zázemí a ša-
ten pro FC a TJ Hlučín. Tato in-
vestice za cca 42 mil. Kč byla 
navíc podpořena dotací MŠMT 
v částce téměř 17 mil. Kč. Její 
dokončení je plánováno na čer-
ven 2020. A hned poté bychom 
rádi provedli rekonstrukci parko-
viště u sportovní haly. Stejně tak 
máme v plánu zpracovat v roce 
2020 projektovou dokumentaci 
pro výstavbu nové haly.
Velký důraz jsme v tomto roce 

kladli také na bezpečnost obča-
nů a moc si chválíme spolupráce 
naší MP s PČR. Začali jsme pra-
covat na zkvalitnění a rozšíření 
městského kamerového systému.
Mnoho úvah všech členů rady 

směřovalo také k dopravě a par-
kování ve městě. Ani nás netěší, 
že parkoviště na ulici 1. máje ne-
má kolmá či šikmá stání, ale pou-
ze stání podélná. Zde jsme, bohu-
žel, byli vázáni na nesouhlasné 
stanovisko DI PČR v Opavě. Ce-
lý rok jsme ve spolupráci s mno-
hými z vás pracovali na vylepšení 
systému parkování ve městě. Vě-

řím, že i navržené drobné úpravy 
z dlouhodobého hlediska budou 
kladně hodnoceny. Zpracová-
ním urbanistického i dopravní-
ho generelu, které se zpracová-
vají v rámci Strategického plánu 
města na období 2020-2030, do-
staneme dobrý nástroj k rozvo-
ji našeho města v oblasti výstav-
by parkovacích domů, parkovišť 
či cyklostezek a cyklotras. Ostat-
ně před dokončením je projekto-
vá dokumentace na cyklostezku 
Hlučín – Kozmice, jejíž část na 
katastru Hlučína budeme zahrno-
vat do návrhu rozpočtu na příští 
rok. A pracuje se již také na do-
kumentaci pro cyklostezku OKD 
– bunkry Darkovičky. S cyklodo-
pravou souvisí i naše snaha zvý-
šit bezpečnost cyklistů na komu-
nikacích. Proto jsme (doufáme, 
že) úspěšně vedli jednání s ŘSD 
a SÚS MSK o možnostech nástři-
ku cyklopiktogramů na většině 
hlavních cest ve městě. Zpraco-
váváme také projekt na umístě-
ní gumových terčů (retardérů) na 
ulici Dlouhoveskou. Pokud půjde 
vše hladce a DI PČR nebude mít 
s tímto typem retardérů problém, 
rádi bychom jej aplikovali poslé-
ze i do dalších dopravně proble-
matických oblastí ve městě.
S dopravou souvisí i náš neu-

stálý zájem o realizaci obchvatu 
města. Pokračujeme ve zpracová-
ní studie malého obchvatu a začí-
náme vykupovat či směňovat po-
třebné pozemky. 

Velkou pozornost rada města 
v tomto roce věnovala také zele-
ni. Vytvoření květnatého pásu na 
louce pod kostelem bude v roce 
2020 pokračovat. Také jsme vy-
pověděli několik pachtovních 
smluv se zemědělci tak, abychom 
mohli v příštích létech obnovovat 
další polní cesty či vytvořit nový 
městský sad mezi ulicemi Mo-
ravskou a Dlouhoveskou.
Dlouze bych zde popisoval vý-

čet všech rekonstruovaných či 
nově vybudovaných chodníků 
a cest. Zejména chodníky byly 
velmi kvalitně opraveny a zho-
toveny našimi Technickými služ-
bami. Návštěvníci města vždy 
nezapomenou vyzdvihnout jeho 
čistotu. S tou souvisí také zvýše-
ní počtu kontejnerových hnízd, 
v jejichž úpravách budeme i na-
dále pokračovat.
Co se letos nepodařilo vyřešit, 

je situace kolem bývalého kina. 
I když jsme s majiteli sousedních 
pozemků vedli několik jednání, 
zatím jsme se moc dál neposu-
nuli. Ale myšlenku opravy kina 
a tím vytvoření zázemí pro se-
tkávání klubu seniorů, pro trénin-
ky tanečních souborů a další ak-
tivity určitě neopouštíme a bude 
jednou z hlavních priorit pro rok 
2020.

Pavel Paschek
za Radu města Hlučína

Ohlédnutí za roční činností Rady města Hlučín
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V prvním říjnovém pátku se 
odehrálo první bubnování v Do-
mově pod Vinnou horou v Hlučí-
ně. Pokud jste zavřeli oči a spus-
tili fantazii, mohli jste nabýt 
dojmu, že jste v Africe.
Spolky Sousedé 55+ a jeho host, 

spolek Soul z Rychvaldu, do 
hudby vtáhly rezidenty domova. 
A ti hudební vystoupení bubení-
ků doprovázeli hrou na nejrůz-
nější rytmické nástroje,  vyzkou-
šeli si bubny djembe nebo bubny 
šamanské a ti nejodvážnější se 
pustili do neverbálního  zpěvu, 
ke kterému je inspirovala vokál-
ní zpěvačka Anantiel. V pohodo-
vém setkání byl také prostor i pro 
zpěv „našich“ písniček. Těšíme 
se zase příště.        

Růžena Dvořáčková
předsedkyně Sousedé 55+

Marcela Mikulová
ředitelka Domova pod V. H.

Rytmy bubnů
rozezněly Domov

Pod záštitou místostarostky Hlučína Petry Ře-
záčové Řezáčové se dne 30. 11. 2019 v 18 hodin 
v KD v Hlučíně uskuteční benefiční módní přehlíd-
ka s charitativním záměrem „KRÁLOVNY RŮŽÍ”, 
která proběhne dne 30. 11. 2019 v 18 hodin v KD 
v Hlučíně. Jejím motem je: I po těžké nemoci je 
žena krásná!
Na molo nevystoupí profesionální modelky, ale 

ženy - onkologické pacientky, s vlastním příběhem 
a životní zkušeností, která bude inspirací pro další 
i zdravé ženy.
Součástí akce je také výstava fotografií Ivany Do-

stálové, znázorňující ženy aktuálně v léčbě: ženu 
bez vlasů, bez obočí a bez make-upu. Následně pak 
fotografie stejné ženy, vyfotografované ve stejný 
den, s parukou či šátkem a krásně nalíčené. Make-
-up obstaralo Studio krásy z Ostravy, jmenovitě pa-
ní Jiřina Deklevová, Věra Jakoubková a  denka Mu-
rcková (focení proběhlo 15. 9. 2019 na Pragovce).
Ztráta vlasů, obočí a řas, oteklé zarudlé tváře, to 

vše je pro okolí spíše estetický problém, má však 
velký dopad na psychiku pacienta, zvláště pak nás 
žen. Krása se vytrácí a s ní i sebevědomí. Mnohdy 
se nemocný uzavírá a izoluje od okolního světa, ni-
čí se vztahy, a samotná léčba je pak náročnější.

Proto estetický vzhled není marnost či povrchnost!
„Líčení je povrchní! Je v tom marnost!“
Taky si to myslíte?
Pravda je, že opravdová krása každé ženy vychá-

zí zevnitř. Z jejího sebevědomí, z její síly a její pra-
vé ženskosti.
Bylo by ale pokrytecké tvrdit, že vzhled a vněj-

ší krása v dnešní době nehrají žádnou roli! I když 
se může zdát, že líčení a oblékání jsou povrchní vě-
ci, dnešní společnost svým způsobem povrchní je.
Přesto v životě mohu nastat okamžiky, kdy se 

vzhled pro nás stává extrémně důležitý. Jako by-
chom s proměnou naší tváře přišly o vlastní identi-
tu. Pokud o sebe pečujeme, stále nám na nás záleží. 
Někdy tak vnější krása není namyšlenost, ale pro-
středek k přežití.
Během večera bude uspořádána aukce výrobků, 

uměleckých děl a sponzorských darů.
Celý výtěžek z této aukce je určen na projekt on-

ko-líčení, které se chystá ve Studiu krásy v Ostravě. 
Znamená to, že pacientky na onkologických oddě-
leních v nemocnicích v Ostravě Porubě, ve Vítkovi-
cích a v Havířově budou dostávat poukázky na on-
ko-líčení a poradenství ve Studiu krásy v Ostravě. 

(kre)

V srpnu 2019 jsme podali žá-
dost o poskytnutí podpory z NP-
ŽP – výzva č.11/2018, prioritní 
oblast 5. Životné prostředí v měs-
tech a obcích, podoblast podpory 
5.2 Udržitelná městská doprava 
a mobilita, podporovaní aktivi-
ta 5. 2. A Podpora alternativních 
způsobů dopravy. Navazujeme 
tak na vybudování plnící stani-
ce CNG a eletronabíjení u naše-
ho sídla v únoru 2019.
Ve výběrovém řízení s názvem 

zakázky „Eletromobila – Teplo 
Hlučín“ na dodávku elektrovozi-

dla jsme požadovali vozidlo, kte-
ré je určeno pro dispečery, kte-
ří zajišťují výjezdy po Hlučíně. 
Cílem pořízení je snížení nega-
tivních vlivů dopravy na zdraví 
obyvatel a životní prostředí, tj. 
zejména snížení emisí z dopra-
vy a snížení hlukové zátěže, a to 
prostřednictvím podpory využí-
vání vozidla s alternativním po-
honem. Automobil byl předán od 
dodavatele dne 16. října 2019. 
Jde o plně elektrické vozidlo Re-
nault Kangoo Z. E.
Nyní tedy máme dvoumístný 

Královny růží rozzáří kulturní dům 

Teplo Hlučín disponuje elektromobilem

Renault Kangoo Z. E., díky pro-
jektu, který je spolufinancován 
Státním fondem životního pro-
středí České republiky na zákla-

dě rozhodnutí ministra životního 
prostředí.

Petr Rončka
Teplo Hlučín, spol. s r.o.

Dne 11. listopadu si zástupci 
vedení města spolu s příslušníky 
Vojenského veterinárního ústavu 
Hlučín a zástupci Římskokatolic-
ké farnosti Hlučín za účasti veřej-
nosti připomenou Den veteránů.
Akce započne v 10.30 hodin mší 

svatou v obřadní síni hřbitova 
Březiny a v 11 hodin se uskuteční 
pietní akt: čtení armádního rozka-
zu, projevy, položení kytic a věn-
ců k pamětní desce se jmény pad-
lých. Poté bude přesun na hřbitov 
RA s položením kytic.            (red)

Připomeňme si 
Den veteránů

Dobrovolníci, členové rady měs-
ta a žáci hlučínských škol ZŠ 
Hornická a ZŠ Rovniny vysadili 
celkem 850 cibulek krokusů před 
KD Hlučín a na Náměstí OKD. 
Díky daru Pavla Paschka bude ja-
ro 2020 vítat hlučíňany barevný-
mi květy. A spousta občanů bude 
zvědavě vyhlížet, zda ta „jejich” 
cibulka už raší a jakou má barvu. 
Krokusy kvetou na jaře ihned 

poté, co sleze sníh nebo rozmrz-
ne půda. Tvoří často bohaté trsy 
a hodí se do trávníků, pod keře 
a do skalek.                                (red)

Těšíme se na první jarní květy
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Občané se velice aktivně zapo-
jili do participativního rozpočtu. 
Po vyhodnocení došlých nápadů 
do dalšího hlasování jich prošlo 
6 a jsou teď plně v rukou autorů 
jednotlivých projektů, kteří oslo-
ví vás občany, aby získali pod-
poru. I přesto, že některé nápady 
nepostoupily do dalšího hlaso-
vání, třeba proto, že nesplňovaly 
kritéria participativního rozpoč-
tu, nebyly zcela vyřazeny. Vedení 

radnice je těmto nápadům naklo-
něno a činí další kroky k jejich 
realizaci. Například projekt stro-
my na náměstí. Tento kvitovali 
nejen občané města, ale také ve-
dení města. V listopadu budeme 
dělat na náměstí sondu, která nás 
posune dále. Také neustále hledá-
me vhodný prostor pro vybudo-
vání skateparku. 

Petra Řezáčová
místostarostka

Hlasovací lístek 2019
Je to na Vás!

Participativní rozpočet města Hlučína

Jméno a příjmení*: __________________________    Věk v den hlasování*: ________________________ 
Bydliště*:        Hlučín             Darkovičky Bobrovníky                             

Návrh Název + -

1. Ořez jmelí   

2. Socha Přemysla Otakara II.   

3. Sdílená kola na Štěrkovně   

4. Altán v Zámeckém parku   

5. Zábavné hřiště na kopci Balgarovec   

6. Úprava veřejného travnatého sportoviště u vodojemu v Bobrovníkách   

Zakřížkujte projekt, kterému udělujete hlas: 
(plus (+) kladný, mínus (-) záporný).
Každý hlasující může udělit maximálně 3 hlasy, z toho 2 kladné a 1 záporný. Každému projektu lze udělit pouze 1 hlas. Vyplněný hlaso-
vací lístek je možné odevzdat v papírové podobě do schránky k tomu určené v budově A nebo v Informačním centru Hlučín, či elek-
tronicky zaslat e-mailem na jetonavas@hlucin.cz. Údaje označené * jsou povinné, nebudou-li vyplněné, bude hlasovací lístek neplatný. 
Hlasovat může každý obyvatel města Hlučína, který v den hlasování dosáhl věku 15 let. Každý občan může hlasovat pouze jednou.

Návrh č. 1: OŘEZ JMELÍ
Předkladatel: Mgr. Eva Kotková
Podpisový arch: 44 podpisů
Popis: Vzhledem k  důležitosti zachování vzrostlých stromů 
ve městě, navrhuji vytvořit smysluplný program zaměřený na 
ořez jmelí.

Jak využijí nápad obyvatelé Hlučína:
Přírodní prvky pozitivně ovlivňují životy všech obyvatel. Elimi-
nace emisí, eliminace horka, důležitý element pro zdraví. Kva-
lita života se zvyšuje s množstvím přírody, která nás obklopuje.

Místo realizace:
• Zámecký park u ulice Promenádní
• Farská zahrada
• lípy u zámku
• lípy u Základní školy Gen. Svobody a další

Návrh č. 2: 
SOCHA PŘEMYSLA OTAKARA II.
Předkladatel: Aleš Barták
Podpisový arch: 30 podpisů
Popis: Město Hlučín, za svou více jak 750letou historii, nevzda-
lo hold svému zakladateli, proto navrhuji zhotovení jezdecké 
sochy Přemysla Otakara II. v životní velikosti a její umístění 
v  Zámeckém parku pod tenisovými kurty. Cílem je oboha-
tit tento prostor o zajímavou sochu a přispět tak ke kultivaci 
daného prostranství. Autorem návrhu je sochař Mgr. Daniel 
Klose z Opavy, použitý materiál je laminovací pasta Neukadur 
LP722. Možnost patiny v různých odstínech, ať již kamene či 
bronzu.

Jak využijí nápad obyvatelé Hlučína: 
Projekt přispěje ke zvýšení povědomí obyvatel o zakladateli 
města Hlučína, zároveň může ovlivnit estetické vnímání oby-
vatel a stát se oblíbeným místem setkávání.

Místo realizace: Zámecký park u tenisových kurtů

Je to na Vás! 
Podpořte projekty hlasováním
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Návrh č. 4: 
ALTÁN V ZÁMECKÉM PARKU
Předkladatel: Ing. Bernard Ostárek
Podpisový arch: 30 podpisů

Popis: V Zámeckém parku se v minulosti nacházel altán, kde 
se konaly mimo jiné i hudební produkce. Záměrem je obnovit 
tento altán, aby sloužil lidem k příjemnému posezení, odpo-
činku, byl úkrytem před nenadálou změnou počasí a také by 
byl případně použit i pro produkce živé hudby. Navrhuji jej 
proto, aby park ještě více sloužil lidem. 

Jak využijí nápad obyvatelé Hlučína:
V krásných slunečných dnech nacházejí lidé v parku stín a pří-
jemné klima. Posedávají zde lidé všech věkových skupin – děti, 
maminky s kočárky, senioři. V krásných dnech přijde i bouřka 
a toho mohou využít k úkrytu nejen návštěvníci parku, ale také 
lidé, kteří jsou na procházce a nacházejí se na Promenádní uli-
ci, či odcházejí z Hlučínského jezera. Altán poskytne příjemné 
posezení i za deště, a to nejen v letním období. Bude využíván 
celoročně.

Místo realizace: Zámecký park parc. č. 460/1 k. ú. Hlučín

Návrh č. 5: ZÁBAVNÉ HŘIŠTĚ NA KOPCI BALGAROVEC
Předkladatel:  David Kreuz
Podpisový arch: 190 podpisů + souhlas dalších osob: 99

Popis: Mezi ulicí Dvořákovou a Čapkovou na kopci Balgarovec, tráví občané z okolí volný čas. Pořádají sportovní turnaje a potřebují 
k tomu posezení pro více občanů. Proto navrhuji zakoupení 20 pivních setů. Pro mladé rodiny žádám doplnit pozemek o prolézačky, 
houpačky a na pevno zabudované lavičky.

Jak využijí nápad obyvatelé Hlučína:
Pořádaných akcí Dny dětí, prázdninové veslice, setkávání sousedů a jiné, se vždy účastní nejméně 100 lidí. Akce se pořádají celoročně.

Místo realizace: Hlučín, pozemky čísla parcel 4202/52, 4202/53

Návrh č. 6: ÚPRAVA VEŘEJNÉHO 
TRAVNATÉHO SPORTOVIŠTĚ 
U VODOJEMU V BOBROVNÍKÁCH
Předkladatel: Vojtěch Prchala
Podpisový arch: 30 podpisů

Popis: Návrh se týká travnaté sportovní plochy u vodojemu 
v  Bobrovníkách, která již po několik desetiletí, díky dvěma 
brankám, funguje jako provizorní fotbalové hřiště. Terén je vel-
mi hrbolatý a betonově tvrdý, a proto se pro plochu vžil název 
Hrbolplac. Cílem by bylo změkčit povrch plochy, tzn. poorat, 
zválcovat a nasít novou trávu a případně vybudovat za bran-
kami síťovou stěnu, aby se zamezilo padání míče do zahrad 
stávajících a nových domů, do katastru Hošťálkovic. Proč ten-
to návrh? Protože v městské části Bobrovníky neexistuje jiné 
travnaté sportoviště, které by mohly využívat místní děti, mlá-
dež a ostatní občané. 

Jak využijí nápad obyvatelé Hlučína:
Jako jediné možné travnaté sportoviště v místní části.

Místo realizace: Travnatá plocha u vodojemu v Bobrovníkách

Předkladatel: Ing. Štěpán Drobík
Podpisový arch: 30 podpisů

Popis: 
Základní body: 
• 20 kol k zapůjčení + 5 kol i s vozíčkem na objemnější věci (vozí-
ček bude připevněn ke kolu napevno)
• 4 místa odkládání kol – vždy u vstupních bran (3) a u Terasy 
nebo u půjčovny loděk (na zvážení – k diskuzi)
• kola musí být odkládána vždy do stojanů u bran, aby byla pří-
stupna ostatním zájemcům, nesmí zůstávat volně v areálu u lidí, 
kteří si je zapůjčili
• vyzvednutí kol ze stojanu na principu nákupního vozíku u su-
permarketů – zasunutí mince či žetonu do zámku s řetízkem
• kola nesmí opustit areál
• na noc budou kola uzamknuta personálem vybírajícím vstup-
né ve stojanech, dohromady řetězem nebo tyčí. Ráno odemčena 
týmž personálem při otevření pokladen
 • u stojanů budou vlát žluto-zelené vlaječky v dostatečné výšce 
pro usnadnění orientace při hledání kol/stojanů

Specifikace kol:
• základní stupeň zabezpečení – jednotná barva – žluto-zelená 
(snadno rozpoznatelné, pokud by kolo opustilo areál)
 • vyšší bezpečnost – vybavení kola mikročipem a oblasti bran 
zvukově signalizačním zařízením (podobný systém jaký se apli-
kuje v obchodech, když někdo odcizí zboží) – taková bezpečnost 
se vyplatí při případném navýšení kol v areálu
• maximální bezpečnost – vybavení kola mikročipem – vysílačem 
s možností satelitního sledování
• kola nebudou vybavena přehazovačkami a to z důvodu poruch 
a následných oprav
• na řídítkách umístěn nápis: „Po použití, navraťte kola do stoja-
nu. Děkujeme.“

Jak využijí nápad obyvatelé Hlučína: urychlení pohybu v are-
álu, usnadnění přepravy osobních věcí, sdílená kola budou moci 
využívat nejen občané města Hlučína, ale i všichni ostatní ná-
vštěvníci areálu, sdílená kola budou k dispozici pouze v období 
letní sezóny

Místo realizace: Sportovně rekreační areál - Štěrkovna

Návrh č. 3: SDÍLENÁ KOLA V AREÁLU ŠTĚRKOVNY
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V letošním roce tři pedagožky 
našeho gymnázia využily mož-
nosti vzdělávat se v zahraničí.
Na začátku prázdnin vycestova-

la do Vologdské oblasti v Ruské 
federaci učitelka ruštiny Mgr. Ra-
domíra Hrušková. Program „Ruš-
tina jako cizí jazyk“ realizova-
ný na Vologdské státní univerzitě 
byl organizován a podpořen Kraj-
ským úřadem Moravskoslezské-
ho kraje. Intenzivní desetidenní 
jazykový kurz vedl k hlubšímu 
poznání jazyka i kultury ruského 
severu. Odborníci z oblasti ling-
vistiky a metodici výuky ruského 
jazyka představili českým peda-
gogům – ruštinářům některé zce-
la originální didaktické přístupy. 
Nabitý program absolvovali uči-
telé i v odpoledních a večerních 

hodinách – po exkurzích v muze-
ích, galeriích a klášterech mohli 
zhlédnout zajímavé koncerty a di-
vadelní představení. „Jazykový 
kurz na Vologdské státní univer-
zitě upřímně doporučuji všem ko-
legům ruštinářům, kteří chtějí po-
sílit svůj vztah k ruskému jazyku 
a kultuře, jako efektivní prostře-
dek ke zkvalitnění vlastní výuky,“ 
konstatovala Radomíra Hrušková. 
Travel & Talk je další program 

nabízený Moravskoslezským kra-
jem svým pedagogům. Umožňu-
je strávit 14 dní v metodických 
nebo  jazykových kurzech, které 
jsou zaměřeny na literaturu, his-
torii nebo samotnou výuku cizího 
jazyka. Gymnázium jej letos vy-
užilo stejně jako v loňském roce. 
Letos v srpnu absolvovala kurz 

v irském Dublinu učitelka anglic-
kého jazyka, Mgr. Iva Holečková.
„Sdílení zkušeností s účastníky 

přímo z anglicky hovořících ze-
mí je nepřenositelné a pro jazyká-
ře zcela zásadní,“ tvrdí Iva Holeč-
ková. 
„Reading the City“ je název dal-

šího zajímavého programu, který 
absolvovala Mgr. Růžena Dvořáč-
ková v Pistoii v Itálii. Poznávání 
měst „čtením“ budov, veřejných 
prostranství, historie a pozoro-
vání obyvatelstva nabídlo nové 
perspektivy a podněty k zamyš-
lení. Co je lokální a co globální, 
měli možnost porovnat pedago-

gové z Finska, Švédska, Španěl-
ska a Velké Británie. Tento výjezd 
byl realizován v rámci programu 
Erasmus+ a zdaleka nebyl posled-
ní – další vyučující cizích jazyků 
se již na svou cestu chystají a těší.
Projekt Erasmus+ byl realizo-

ván za finanční podpory Evrop-
ské unie.
Za obsah sdělení odpovídá vý-

lučně autor. Sdělení nereprezentu-
jí názory Evropské komise a Ev-
ropská komise neodpovídá za 
použití informací, jež jsou jejich 
obsahem.

Charlotta Grenarová
 ředitelka gymnázia

Pedagožky z gymnázia cestovaly po Evropě

Trasu z Hlučína do Paříže uje-
dete autem cca za 12 a půl hodi-
ny, pro hlučínský záchranářský 
tým Lenku Štverkovou a jejího 
belgického ovčáka Bentleyho 
však cesta začala už loni v srpnu 
v Bánské Bystrici, kde na mezi-
národních zkouškách záchran-
ných psů v plošném vyhledávání 
úspěšně splnili potřebné bodové 
limity a nominovali se na 25. 
Mistrovství světa IRO pro zá-
chranářské psy (17. - 22. 9. 2019) 
ve Villejust/Paříž.  
Svou kondici a připravenost pro 

vrcholové akce potvrdili letos na 
jaře složením atestu Ministerstva 
vnitra ve specializaci Plochy, kte-
rý je opravňuje účastnit se pátrání 
po pohřešovaných osobách pro-

váděných Policií ČR.
Žádná cesta však neprobíhá 

zcela hladce, a tak pár dní před 
odjezdem vystupňovaly cestovní 
horečku obtíže ve formě zrušené-

ho ubytování a odmítnutí nomi-
nace, které se ukázalo jako chyba 
v systému na straně pořadatele 
mistrovství. Nastalé komplikace 
byly vyřešeny hlavně díky poho-
tovosti teamleadra Žanety Pavlí-
kové.
Nad stadionem, kde závod-

ní týmy psovod – pes bojovaly 
o body v poslušnosti a dovednos-
ti, rozechvívaly napjatou, a přesto 
příjemnou závodní atmosféru ne-
jen vlajky 27 států, ale také nízko 
přistávající obří letadla na ne-
daleké letiště Orly. Jedno z nich 
vyvedlo z koncentrace i Bentley-
ho, což znamenalo drobné chyby 
v prováděných cvicích a násled-
ně bodovou ztrátu při hodnocení.
Na praktickou část - vyhledání 

v ploše - Lenka s Bentleym nastu-
povali v pátek 20.9. před poled-
nem. Náročný terén plný trnitého 
houští a roklin o rozloze cca 6 ha, 
kde byly ukryty tři osoby, měl 

Do Paříže na Mistrovství světa záchranných psů

pes prohledat za 30 min. Bentley 
pracoval intenzivně a dva pohře-
šované našel do 20 min. Podle 
slov německého rozhodčího chy-
bělo správné fouknutí větru, aby 
Bentley nalezl i poslední ztra-
cenou osobu. Bohužel, čas i vítr 
byli neúprosní. 
Z celkového počtu 55 startu-

jících v ploše našlo všechny tři 
osoby 18 závodníků. Součet 
bodů z poslušnosti a plochy určil 
naší dvojici konečné 31 místo.

Úspěšná reprezentace Lenky 
a Bentleyho ve světě je výsled-
kem zejména jejich vytrvalé prá-
ce podpořené pochopením a to-
lerancí ze strany rodiny, pomoci 
přátel ze Siria – Záchranné kyno-
logické služby Poodří a Kynolo-
gického klubu Hlučín – Rovniny 
při výcviku a také díky podpoře 
města Hlučína. Všem patří velké 
poděkování.

Lenka Štverková

Příští rok si připomeneme sté výročí připojení Hlu-
čínska k Československu.
I to mimo jiné inspirovalo Evu Tvrdou k napsání dal-

ší knihy věnované Hlučínsku. Autorka se vrací k té-
matu svého kraje v citově silné novele, v níž přináší 
příběh formou vyprávění pro vnuka. Zvláštností knihy 
Očima vidět/Očami vidźeć je její dvojjazyčnost. 
Čtenář má možnost přečíst si příběh v češtině a po-

té i v laštině, spisovném jazyce, který ve 20. stole-
tí vytvořil na základě původního jazyka slezskomo-
ravské oblasti básník Óndra Łysohorsky a který Eva 
Tvrdá aktualizuje o živé zbytky původního jazyka zá-
padolašské oblasti. Křest knihy proběhne ve spoluprá-
ci s Městskou knihovnou Hlučín a organizací Sport 
a kultura Hlučín v Červeném kostele v úterý 26. listo-
padu v  7.30 hodin.                             Lucie Kostková

Spisovatelka Eva Tvrdá vydává novou knihu
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Topná sezóna je tady a s ní i období výměn 
a oprav zdrojů tepla. V nejbližších letech bude 
tato situace stále častější, jelikož se blíží zákaz 
používání kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní 
třídy, který vstoupí v platnost roku 2022. V 
souvislosti s blížícím se zákazem Moravsko-
slezský kraj poskytuje 10 000 domácnostem 
dotace na financování výměny kotle v rámci 
3. vlny Kotlíkových dotací s možností získání 
bezúročných půjček z obce.
Na co si však v rámci této výměny dát po-

zor? Celý proces vám zjednoduší těchto 5 rad:

1) Vyberte si správný zdroj tepla
Každý dům je specifický, což platí dvojná-

sob pro domy postavené v 80. letech 20. sto-
letí či dříve. Aby bylo možné zvolit vhodný 
zdroj tepla pro váš dům, je nutné si nejprve 
zodpovědět následující otázky: Jakou tepel-
nou ztrátu dům má? Kolik ročně utratím za 
energie v domě? Jaká je návratnost investice 
u jednotlivých zdrojů tepla?

2) Vyberte správnou realizační firmu
Asi nejdůležitější volbou v celém procesu je 

správný výběr realizační firmy. Následující 
body vám pomohou vybrat tu správnou a pře-
dejít tak potenciálním problémům.
Odbornost, reference, cenová nabídka 

a smlouva o dílo, servis.

3) Dejte si pozor na nedostatečnou fotodo-
kumentaci
Jednou z nejčastějších chyb žadatelů v rám-

ci kotlíkových dotací je nedostatečná foto-
dokumentace, a to především starého zdroje. 
Z přiložené fotodokumentace musí být patr-
né napojení starého kotle na otopnou sousta-
vu a komínové těleso, aby bylo jasně vidět, že 
kotel byl skutečně připojen a využíván. 
Z fotografií znehodnoceného kotle musí být 

zřejmé, že se jedná o tentýž kotel. Starý ko-
tel musí být znehodnocen tak, aby jej neby-

lo možné dále využívat. V případě odpláštění 
je potřeba fotit postupně i tento proces. Při li-
kvidaci kotle nezapomeňte na potvrzení o li-
kvidaci kotle, které musí být potvrzeno sběr-
ným dvorem. 
Fotodokumentace nového zdroje tepla pak 

musí obsahovat výrobní štítek a napojení na 
otopnou soustavu i spalinovou cestu. Pro vy-
účtování doporučujeme pořídit fotky ze všech 
možných stran a úhlů pohledu, ideálně i se za-
chycením štítku kotle.

4) Při realizaci dbejte na splnění podmí-
nek výzvy
Další častou chybou je nedostatečná veli-

kost akumulační nádrže či nepodporovaný typ 
zdroje tepla. Nový zdroj tepla vybírejte peč-
livě, musí být uveden v Seznamu výrobků a 
technologií. 
V případě pořízení stacionárních kotlů na 

dřevo s ruční dodávkou paliva musí být insta-
lována akumulační nádrž o minimálním ob-
jemu 55 l/kW instalovaného výkonu daného 
kotle. Je však nutno brát skutečný objem ná-
drže, nikoli obchodní označení. Ne vždy se 

totiž obchodní název shoduje se skutečným 
objemem nádrže. Obchodní označení 1000 
může evokovat objem nádrže 1000 litrů, ale 
využitelný objem je dle technické dokumen-
tace pouze 940 litrů. 

5) Pečlivě připravte závěrečné vyúčtování
Při závěrečném vyúčtování budete doklá-

dat kromě fotodokumentace a potvrzení o li-
kvidaci také seznam účetních dokladů, kopie 
účetních dokladů a kopie dokladů o provede-
ných platbách. Kopiemi účetních dokladů se 
rozumí kopie jednotlivých faktur a paragonů 
za provedené práce, dodávky a služby spoje-
né s výměnou kotle. Každá tato faktura musí 
obsahovat rozpis jednotlivých položek, který 
je buď uveden přímo na faktuře, nebo v přílo-
ze (položkový rozpočet, dodací list). Všech-
ny doklady v originálu pak musí být označeny 
názvem a číslem projektu. Pokud chcete pro-
platit i revizi plynové přípojky či zpracování 
projektové dokumentace, je nutno doložit ta-
ké kopie těchto dokumentů. 
Provedené platby jste provedli buď hotově, 

nebo bezhotovostním převodem. Paragony 
či faktury placené hotově musí být označeny 
„uhrazeno v hotovosti nebo dobírkou“. Dopo-
ručuje se vyžádat si příjmový doklad a dolo-
žit jeho kopii. Bezhotovostní platby prokážete 
bankovním výpisem (stačí výpis z elektronic-
kého bankovnictví) nebo potvrzením o odcho-
zí platbě. Velmi častou chybou u bezhotovost-
ních plateb je dodání pouze příkazů k úhradě, 
což není dostatečně průkazné. Další chybou je 
absence podpisů žadatele na kopiích bankov-
ních výpisů o úhradě faktur.
Posledními přílohami finálního vyúčtování 

jsou kopie dokladu o instalaci a uvedení no-
vého zdroje tepla do provozu, a pokud je nový 
zdrojem tepla spalovací zdroj, tak i kopie pro-
tokolu o revizi spalinové cesty, která však mu-
sí být provedena před uvedením do provozu.                                        

 David Plaček

5 rad, na co si dát pozor při výměně
starého kotle v rámci Kotlíkové dotace

DOMOV POD VINNOU HOROU - Dlouhoveská 91/1915, 748 01  Hlučín -www.ddhlucin.cz 

PŘIJMEME KUCHAŘE/KUCHAŘKU s nástupem od 1. 2. 2020

Nabízíme:
Pracovní úvazek 40 h týdně - Ranní směny + víkendy - Předpokládaný výdělek cca 17.000,- Kč, po zapracování osobní ohodnocení, odměny - 

Příjemné pracovní prostředí - Zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravu, na dovolenou)

Požadujeme:
Vyučen v oboru - Zdravotní průkaz - Samostatnost - Spolehlivost a zodpovědnost - Schopnost pracovat v týmu - Trestní bezúhonnost

Kontaktní osoba:
Kateřina Rudolová, vedoucí stravovacího a technického provozu - tel. 595 020 578, 736 661 016. 
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Velmi dobře jsem si vědom, že 
na pádu totalitního režimu v ro-
ce 1989 se podíleli nemalou mě-
rou také studenti a mladí lidé, je-
jichž smýšlení, touha po lidské 
důstojnosti a svobodě chtěly do-
jít naplnění. Jejich rodičům veške-
ré naděje na lepší život rozjezdi-
ly sovětské tanky, a nikdo nevěděl, 
zdali tomu nebude stejně během 
podzimu roku 1989. I přesto, že 
by se mohlo zdát, že události bez-
prostředně předcházející Sameto-
vé revoluci stejně směřovaly k pá-
du režimu, v okolních zemích již 
režimy padaly a Moskva se té-
měř zřekla svého vlivu v ČSSR, šlo 
o odvahu, a mnohým také o zdraví 
či život. Našim rodičům se změna 
podařila, a já tak patřím ke gene-
raci, která se již narodila ve svo-
bodné zemi. Tímto děkuji všem, 
kteří se na tom podíleli.
Dnes nepotřebuji odvahu k to-

mu, abych mohl svobodně říkat, 
co chci, a nikdo mi nenařizuje, co 
si mám myslet, nebo jak se mám 
chovat. Sousedé či kolegové v prá-
ci na mě nedonášejí, mám mož-
nost cestovat, poslouchat i hrát 
muziku bez strachu z represí, mo-
hu volit, koho chci, a o mých úspě-
ších a neúspěších v životě i v prá-
ci nerozhoduje žádná stranická 
knížka. Vystudoval jsem ve škol-
ství, kde jsem měl svobodný pří-
stup k celému spektru literatury, 
informací a lidského vědění. Žád-

né téma během mého studia neby-
lo zapovězené. Jako právník vím, 
že i přes některé excesy v součas-
nosti žijeme v právním státě, za-
tímco „spravedlnost“ zcela pod-
řízená a poplatná komunistické 
ideologii byla holým bezprávím a 
základní lidská práva byla spros-
tým slovem. Ano, i právo vlastnit 
majetek je základní lidské právo, 
a přesto soukromé vlastnictví té-
měř neexistovalo. To všechno by-
ly až příliš velké zásahy do fun-
gování ekonomiky, společnosti i 
jednotlivce, které napáchaly mno-
ho škod během dlouhých jedna-
čtyřiceti let, proto jejich důsledky 
pociťujeme dodnes. Komunistic-
ká ideologie s oblibou sama sebe 
definuje jako rovnostářskou a lid-
skou. Víte, přesto mi na tom všem 
přijde cosi zvráceného, nelidské-
ho, nepřirozeného a nerovného. 
Ve jménu komunistického blaho-
bytu trápí lidi nedostatkem a jinde 
i hladomorem. Ve jménu budová-
ní beztřídní společnosti proti sobě 
poštvává všechny možné sociální 
skupiny a dusí je represemi. Dě-
kuji, nechci.
To, že nyní můžeme žít tak, jak 

popisuji, bere mnoho lidí jako 
standard, jakousi samozřejmost, 
která je a vždycky bude. Jedná se 
však o velký omyl, protože svobo-
da není samozřejmost, je potřeba 
o ni pečovat a zasazovat se o ni. 
Totalita přichází mnohdy plíži-

vě spolu s pozvolným utahová-
ním šroubů, a jen naše ostražitost 
a občanská statečnost jí může vy-
stavit stopku.
Ideály, na kterých se budovala 

nově rodící se demokracie, se od-
rážely v požadavcích Občanské-
ho fóra. Byly jimi například: práv-
ní stát, svobodné volby, cesta zpět 
do Evropy, prosperita, vzdělaný 
národ, sociální spravedlnost ne-
bo životní prostředí. I přesto, že v 
90. letech přišlo jisté vystřízlivě-
ní pro ty, kteří viděli změnu režimu 
jako černobílou volbu mezi starý-
mi pořádky a radikální okamžitou 
změnou, hodnotím současný vývoj 
pozitivně. Již tady není stát s ne-
návistnou ideologií, jehož cílem je 
především ovládat lidi. Nemůže-
me však zavírat oči před dnešní-
mi problémy a věcmi, které se ne-
daří dlouhodobě řešit, jakými jsou 
například řady lidí žijící v chudobě 
nebo míra korupce a klientelismu. 
Tyto problémy jsou zároveň výzva-
mi pro nastupující generaci, kte-
rá v sobě nenese zátěže minulosti. 
Zda a nakolik se nám podařilo po-
žadavky a ideály společnosti roku 
1989 naplnit, nechám na čtenáři, 
avšak osobně si myslím, že jsme ve 
všech ohledech na správné cestě. 
Polistopadový vývoj a návrat zpět 

k masarykovské tradici demokra-
cie v naší zemi, o který se podstat-
ně zasadil prezident Václav Havel, 
je bezpochyby garantován dvěma 

velkými mezníky – návratem do 
sjednocené Evropy a bezpečnost-
ními garancemi, které nám poskytl 
vstup do NATO. Samotný zaklada-
tel naší vlasti T. G. Masaryk, viděl 
úlohu Československa při jeho za-
kládání jako sebevědomého náro-
da ve sjednocené Evropě bez válek. 
Myšlenku sjednocené, avšak roz-
manité Evropy také veřejně pod-
poroval, známý je jeho citát z díla 
Nová Evropa: “Skutečná federace 
národů nastane teprve, až národo-
vé budou volní a sami se spojí. K 
tomu směřuje vývoj Evropy.” Vý-
voj posledních sedmdesáti let mu 
dává za pravdu, a já jsem rád, že i 
my můžeme být jeho součástí. Po-
dle mnoha měřítek jsme relativně 
bohatou a jednou z nejbezpečněj-
ších zemí na světě, ale dle dosa-
vadního vývoje tuším, že nás čeká 
ještě dlouhá cesta. „Potřebujeme 
padesáti let nerušeného vývoje, 
a budeme tam, kde bychom chtě-
li být už dnes,“ pravil Masaryk. 
Prvních 30 let již máme za sebou 
a doufám, že minimálně 20 let je 
před námi. Přál bych si, abychom 
tu šanci, kterou nám dali naši ro-
diče a všichni, kteří se zasazovali 
o změnu směrem k demokracii, ne-
promarnili a svobodu si zachova-
li. Svobodu, kde mohu beztrestně 
říkat, co si myslím. Přesně jako to 
dělám teď.

Jan Kamrad
absolvent hlučínského gymnázia

Komentář: Co pro mne znamená 17. listopad 1989?

V roce 1988 hlásila Svobodná 
Evropa, že 28. října se chystá de-
monstrace u sv. Václava. Tak jsme 
ráno toho dne naložili děti (syn v 
5. ročníku a dcera ve 3. ročníku 
Vysoké školy) a vyrazili na výlet.
 Po Václaváku bloumalo docela 

dost lidí, jako by na něco čekali. 
S úderem 15 hodiny se pod sochou 
objevila skupina lidí a jeden začal 
s proslovem. Okamžitě napocho-
dovaly „bílé helmy”, zadrželi je a 
odvedli k antonům. Vzhůru dolů 
jezdil policejní vůz a vyzýval lidi, 
aby se rozešli. Když nereagovali, 
donutilo  je vodní dělo. Nejvíce je 
dráždil dav na schodech před Ná-
rodním muzeem. Sice se nás sna-
žili také proudem vody zasáhnout, 
ale přes estakádu ne a ne dostřík-
nout. A dav radostně skandoval: 
„Přidej! Přidej!” Až mi bylo té ob-
sluhy líto.
Příští rok jsme jeli opět všich-

ni do Prahy a s uspokojením jsme 
konstatovali, že je nás mnohem 
víc. Říkali jsme si, že už to ne-
může dlouho trvat. A opravdu. 
17. listopadu 1989 po pietním 
shromáždění na Albertově to stu-
denti schytali na Národní třídě. 
Přidali se herci, začaly besedy v 
divadlech. Už se to nedalo zasta-
vit. Jen my tady na severu Moravy 
jsme byli mimo a nevěděli jsme, 
co se vlastně děje.
V pátek, týden po surovém zá-

kroku proti pokojnému průvodu 
studentů, se objevil na gymnáziu 
můj bývalý student. Nechal pro 
mne poslat a předal mi velkou taš-
ku plnou tiskovin. I kazetu s tím 
legendárním záběrem, jak byla 
pendrekem přetáhnuta jedna dív-
ka. Konečně jsem měla v ruce ně-
jaké materiály! Okamžitě jsem je 
rozdělovala a posílala do jednot-
livých tříd. A spěchala jsem - mu-

sela jsem to stihnout během velké 
přestávky. Mého počínání si vši-
ml jeden kolega a hned běžel pro 
zástupce ředitele. Docela zhur-
ta chtěli vědět, co jsem to rozdá-
vala. Po pravdě jsem jim sděli-
la, že „Svobodné slovo”- noviny, 
které se běžně prodávají ve stán-
cích a že už jsem skončila. Mělo 
to ale dohru. V poledne jsme byli 
všichni svoláni do ředitelny a by-
lo nám sděleno, že doba je rozko-
lísaná a všelijaké živly se snaží o 
rozvrat. A pak se ředitel pustil do 
mne, že nemám co předávat jaké-
koliv tiskoviny studentům, že mne 
varuje, jinak budu mít problém. A 
jeho hlas byl víc než zvýšený…
Uběhla sobota, pak neděle 

a v pondělí už bylo vše jinak!  Bě-
hem víkendu (24.11) totiž odstou-
pilo  celé předsednictvo ÚV KSČ. 
A tak v pondělí se mi soudruh ře-
ditel omluvil za ten pátek… A pak 

to šlo ráz na ráz. Byla vyhlášena 
generální stávka, ke studentům a 
hercům se přidali dělníci velkých 
pražských závodů. To byl zlomo-
vý okamžik!
Studenti vysokých škol po ce-

lé republice vstoupili do stávky, 
rozmnožovali materiály, jezdi-
li do škol a závodů. Také dcera, 
vozila z Olomouce, kde studova-
la, spousty materiálů, které jsme 
roznášely. Tu u nás panovalo totiž 
stále ještě rozpačité ticho. Ale už 
se to hýbalo v Ostravě.
Prosinec byl sice mrazivý, ale li-

dé se už každý podvečer  scháze-
li na Náměstí milicí (dnes Masa-
rykově). Každý den mne studenti 
zastavovali na chodbě a ptali: 
„Kterým autobusem pojedeme, 
paní profesorko?” A tak jsme byli 
u toho i my z Hlučína…   

Jana Sabolová

Od „Sedmi statečných” po tisíce na Letné 
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Kalendář s historickými fotografiemi je tu pro vás
Kalendář „Hlučín – stoleté ohlédnutí“ na rok 2020 je k prodeji v 
Informačním centru Hlučín od 16. listopadu za 150 korun.

Vážený pane starosto,
chtěl bych vám jménem naší 

společnosti poděkovat za skvělou 
spolupráci a vstřícnost městské 
policie při natáčení výukových 
videí ve dnech 19. - 20. 9. 2019 
do aplikace DoprApka, kterou 
vyvíjíme ve spolupráci s BESI-
PEM. Komunikace s panem ve-
litelem Luďkem Olšovským by-

la naprosto perfekní a příjemná. 
Strážníci Monika Kološová a To-
máš Res byli velmi profesionál-
ní, ochotní a usměvaví. Už jsme 
několikrát při natáčeních spolu-
pracovali s Policií ČR nebo měst-
skými strážníky, ti Vaši však byli 
nejlepší! Ještě jednou děkuji.

Tom Opluštil
art director ECHOpix s.r.o.

n NAPSALI JSTE

Už za několik dní si celá země 
bude připomínat třicáté výročí 
událostí, které odstartovaly pád to-
talitního režimu v České republice. 
Letos poprvé budou mít i občané 
Hlučína příležitost společně osla-
vit třicet let svobody, byť možná 
nedokonalé a s mnohými vadami 
na kráse. Na neděli 17. listopadu 
odpoledne společně připravujeme 
občanské setkání s hudbou, slo-
vem a samozřejmě i něčím dob-
rým k zakousnutí. Akce Přineste 
klíč odstartuje na Mírovém náměs-
tí v Hlučíně v 16 hodin.
Program, který potrvá do 19 ho-

din, ještě ladíme, protože s ním 
pomáhají mnozí z vás. Stále uví-
táme další nápady, kterými bys-
te se chtěli připojit k našim osla-
vám. Líbí se nám myšlenka 
vysadit u příležitosti 30. výročí 
Sametové revoluce třicet nových 
stromů, či vyrobit třicet ptačích 
krmítek, jejichž pravidelné plně-
ní by si v zimě vzaly na starost 
různé skupiny dětí. Nechceme 
proslovy politiků! Chceme jen 

zajistit příhodný prostor ke spo-
lečnému setkání, vytvořit příjem-
nou atmosféru a říct si, jak jsme 

rádi, že jsme při letošním pláno-
vání dovolené nemuseli čekat, 
zda dostaneme výjezdní dolož-

ku, abychom se dostali k moři, 
nebo že nepotřebujeme stranic-
kou knížku k tomu, aby naše dě-
ti mohly studovat. Že už nechce-
me zažít strach, co se stane, když 
budeme říkat, nebo si dokonce 
i jen myslet něco, co se nebude 
líbit vrchnosti. Protože už je to 
těch třicet let, považujeme za dů-
ležité na to upozornit, protože ti 
mladší mezi námi si to nemohou 
pamatovat, a mnohdy zapomně-
li i ti starší. 
Proto přijďte v neděli 17. lis-

topadu odpoledne na náměstí 
a přineste jakýkoliv klíč! Všech-
ny donesené klíče navlečeme na 
kovovou obruč, která i v dal-
ších dnech, týdnech a letech bude 
v Hlučíně připomínkou, že svo-
boda není samozřejmost a je třeba 
o ni stále pečovat. Nyní pro naši 
obruč s třicítkou hledáme nějaké 
příhodné místo. Víte o nějakém?  
Máte ještě nějaký nápad, jak obo-
hatit oslavy výročí? Pište nám na 
adresu prineste.klic@gmail.com.                               

Blanka Kotrlová 

I Hlučín oslaví třicet let svobody

Podaří se v Hlučíně naplnit obruč s třicítkou klíči, které byly symbo-
lem událostí před třiceti lety? Přineste i ten svůj! 
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OKÉNKO LÉKÁRNÍKA

Prevence diabetu
V současné době je evidováno 

více než tři čtvrtě miliónu diabe-
tiků 2. typu a předpokládá se, že 
dalších čtvrt miliónů lidí je v tzv. 
stadiu prediabetu nediagnostiko-
váno. Diabetes 2. typu je civi-
lizační choroba spojená přede-
vším s naším životním stylem, 
ovlivňuje ji výživa, fyzická akti-
vita, ale i psychosociální aspek-
ty. Často mají pacienti tenden-
ci omlouvat se svou genetickou 
výbavou („ však moje maminka, 
babička to měly taky…“), ov-
šem geny mají na rozvoj tohoto 
onemocnění jen minimální vliv.
Příčinou rozvoje diabetu 2. ty-

pu přitom není nic jiného, než 
kolísání hladiny krevního cuk-
ru (glykémie) vlivem neustálého 
přílivu sacharidů do krve a ne-
dostatečné využití této energie 
svaly, které mají nedostatek po-
hybu, tudíž toto množství cuk-
ru nemají šanci využít. Dochá-
zí tedy k častému vyplavování 
hormonu inzulínu, který se jed-

noduše řečeno ze slinivky vy-
čerpá. Navíc svaly přestávají re-
agovat na stimulaci inzulínem, 
dochází k tzv. inzulínové rezis-
tenci, a metabolismus se dostává 
do začarovaného kruhu. Výsled-
kem je selhávání buněk slinivky 
a v konečné fázi nutnost dodává-
ní inzulinu injekčně.
Přitom prevence tohoto one-

mocnění je celkem logická 
a vlastně jednoduchá. Omeze-
ní příjmu nejen sacharózy (te-
dy bílého cukru), ale celkově 
sacharidů. Obzvlášť pozor na 
ovocný cukr fruktózu, která by-
la dříve diabetikům doporučo-
vána, protože nepotřebuje ke 
svému využití inzulin. Bohužel 
bylo zjištěno, že v játrech dochá-
zí k přeměně fruktózy na glukó-
zu a ta, pokud je v nadbytku, se 
začne ukládat do tukových zásob 
ve formě cholesterolu.  K celé té-
to metabolické epidemii bohužel 
nepřispěla ani „cholesterolová 
hysterie“ kdy přirozený tuk ve 
stravě začal být nahrazován jiný-
mi sacharidy (např. zahušťování 

nízkotučných jogurtů škrobem 
apod.) Obecně lze tedy shrnout, 
že populace tloustne v důsledku 
nedostatku pohybu a zvýšeným 
příjmem potravin, které v so-
bě mnohdy obsahují tzv. skry-
té cukry, o průmyslově uprave-
ných potravinách ani nemluvě. 
Je třeba zdůraznit, že ani umě-
lá sladidla, ať už přírodní nebo 
syntetická, nejsou v tomto pří-
padě výhrou. Jejich pravidelné 
užívání taktéž vede k nestabilitě 
glykémie. Jako podpora preven-
ce diabetu je možno z doplňků 
stravy použít extrakt Gymnema 
sylvestre, konjugovanou kyseli-
nu linolovou, chrom, extrakt ze 
skořice, omega 3 mastné kyse-
liny, prebiotika a začíná se stu-
dovat i vliv probiotik na celkový 
metabolismus. Závěrem je třeba 
zdůraznit, že jen snížení hmot-
nosti o 10% u pacientů s nadvá-
hou, výrazně snižuje riziko roz-
voje diabetu.
PharmDr. Simona Petrušková

vedoucí lékárník
Lékárna U Hradeb

n
Přivítali jsme:
Amálie Andělová *2019
Jiří Šik *2019
Amálie Obročníková *2019
Madlen Drobná *2019
Valentýna Riedlová *2019
Adam Melecký *2019
Tobiáš Ohanka *2019
Vincent Růžička *2019
Eliška Kaniová *2019
Jakub Tesařík *2019
Valérie Chlubová *2019
Nikola Kolečková *2019
Vojtěch Krištof *2019
Alex Mark Hopkins *2019

Jubilanti:
Jana Miketová *1933

MÍSTO KYTIČKY

n SOUKROMÁ INZERCE

Dám si dárek na narozky
projdu se kuchyní bosky
pustím si Šum svistu
vytesám svou bustu

Milan Krupa
hlučínský básník, spisovatel, 

říkačkář, výtvarník

n Vyměním obecní byt 2+1 
v Ostravě za byt 2+1 v Hlučí-
ně.  Tel.739 641 670

n Koupím byt 1+1, 2+1 v Hlučí-
ně.  Tel. 777 836 616

n Hledám pronájem jednopoko-
jového bytu.  Tel. 607 544 795

n Děkujeme rodině, přátelům 
a známým za projevení účas-
ti na posledním rozloučení 
s naší maminkou paní Hildou 
Tomisovou. Také děkujeme 
pohřební službě Breuer za vel-
mi profesionální a ohleduplný 
přístup. Poděkování rovněž 
panu kaplanovi za procítěný 
projev. 

Za zarmoucenou rodinu 
dcery Anna a Irena 

n HLUČÍNSKÉ FABULE

n PODĚKOVÁNÍ

Srdečně zveme všechny milov-
níky cestopisných přednášek na 
dvě zajímavé akce v zámeckém 
klubu v Hlučíně. 
Po předchozí přednášce o Tu-

recku a dech beroucím Kurdis-
tánu nás opět navštíví Michal 
Štěpánek, který nás tentokrát 
zavede do Libanonu. Pokud vás 
láká Blízký Východ, určitě si te-
dy nenechte ujít přednášku, kte-
rá se bude konat v pondělí 18. 
listopadu v 16.30 hod. v zámec-

kém klubu hlučínského zámku.
Začátkem prosince si přijdou 

na své vyznavači cykloturisti-
ky.Představí se nám Marek So-
va se svým povídáním o cestě 
otce a syna, kteří v Olomou-
ci šlápli do pedálů a zastavili 
se až v íránské hlavní metropo-
li Teheránu. Projeli Rumunsko, 
kde vyšli na nejvyšší horu Kar-
pat Moldoveanu. V Turecku, 
které projeli od západu na vý-
chod, sledovali, jak se jim po-

stupně zkracuje den, ujížděli 
divokým psům a vystoupili na 
bájný Ararat. V Íránu měli po-
cit, že je neustále někdo sleduje. 
Své putování zakončili na nej-
vyšší sopce Asie – Damávandu 
(5 671 m n. m.). Přednáška na-
zvaná Z Olomouce na kole do 
Íránu se bude konat v pondě-
lí 2. prosince od 17 hodin opět 
v zámeckém klubu.

Lucie Kostková
vedoucí knihovny

Knihovna zve na cestopisné přednášky

DDM Hlučín pořádá dne 8. lis-
topadu tvořivou podzimní díl-
nu. Máte rádi, indiánskou téma-
tiku? 
Můžete si vyrobit zajímavý do-

plněk, který bude ozdobou pro 
dětský pokojíček či ložnici. Indi-
ánský lapač podle legendy slou-
žil k chytání špatných snů. Sen 
byl zachycen v síti lapače a ráno 
zničen denním světlem. Ty dobré 
sny podle staré legendy sklouz-
ly po peříčku zpět do duše spí-

cího. Přijďte navštívit naši dílnu 
a lapač snů si vytvořit, naučíme 
se jak takový lapač proplétat. Za-
čínáme v 16 hodin v DDM Hlu-
čín. Přihlášení na akci je možné 
uskutečnit přímo v DDM Hlučín 
od 1. 11. 2019. 
Více informací nalez-

nete na našich stránkách: 
www.ddmhlucin.cz nebo pro-
střednictvím mailu: kostel-
nakova@ddmhlucin.cz

(ddm)

Vytvořte si lapač snů
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Proč získává stavební spoření zno-
vu na popularitě a k čemu Vám může 
posloužit?

Jedná se o bezpečné zhodnocení 
vašich úspor, či způsob jak si vytvářet 
tzv. železnou rezervu. Zároveň Vám 
otevírá cestu k vlastnímu bydlení, 
protože pro pořízení nebo výstavbu 
nemovitosti je nezbytné mít připra-
veno minimálně 10 % uspořených 
prostředků.

A proč zvolit právě Modrou pyramidu? 
•  Zhodnocení vkladů při pravidelném 

spoření 3,76 % p.a. 
•  Možnost získat přidělený úvěr již za 

2 roky od uzavření smlouvy
•  MP HOME – jedinečná mobilní ap-

likace, která Vás provede cestou 
k vlastnímu bydlení krok za krokem 

•  Digitální podepisování – bez zbyteč-
ného papírování 

•  Individuální přístup našich poradců 
v příjemných poradenských místech 

Kateřina Mlynářová 
oblastní ředitelka

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

Stavební spoření je stále 
oblíbenější

K Prémii navíc získáte poukaz na 
1 000 Kč do AVION Shopping Parku 
na vánoční nákupy. 
Platí při uzavření 2 smluv o stavebním spoření. Nutná 
rezervace na 732 522 444, kde získáte i bližší informace. 

Uvedené zhodnocení je vypočítáno pro klienta s pravidelnou roční úložkou 20 000 Kč. Výpočet za-
hrnuje státní podporu i veškeré úhrady klienta (uzavření smlouvy, vedení a správa účtu stavebního 
spoření, roční výpis). Zhodnocení nezohledňuje 15% zdanění výnosů. Výše státní podpory a pod-
mínky pro její poskytnutí se řídí zákonem o stavebním spoření č. 96/1993 Sb., v platném znění.

modrapyramida.cz

NECHTE SVÉ STAVEBKO  
ZDRAVĚ RŮST
Nyní s Prémií 2 000 Kč  
a zhodnocením 3,76 % ročně

Nyní s Prémií

2 000 Kč

PR Mlynarova Hlucinske noviny rijen19 220x155 00 FIN.indd   1 16.10.2019   16:27:51
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Váš autorizovaný servisní partner 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

Rozšiřte možnosti svého vozu a vyberte si ze 
stovek inovativních a praktických produktů ŠKODA 
Originálního příslušenství. Získáte bezpečné a kvalitní 
doplňky, které jsou plně kompatibilní s modely ŠKODA 
a podléhají náročnému testování. 

Do konce listopadu můžete navíc na akční sortiment 
příslušenství využít až 20% zvýhodnění. Pokud 
potřebujete zimní kola, můžete vybírat ze široké 
nabídky výhodných kompletních zimních kol ŠKODA, 
která přesně pasují na váš vůz a jsou kombinována 
pouze s kvalitními pneumatikami renomovaných 
výrobců.

Originální příslušenství

Do 30. 11. 2019

Sleva až 20 %

    ZIMA 
        PŘEJE
PŘIPRAVENÝM

       Využijte akční nabídku ŠKODA

Originálního příslušenství

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,

ovocné stromy a keře

- 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

Realizace a údržba zahrad
vše pro vaší zahradu

Štěpán Chlappek

+420 723 704 539
stepan.chlappek@seznam.cz
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hlučínskénoviny
Vedení města nebere ochranu ži-

votního prostředí na lehkou váhu 
a snaží se jít příkladem. Jedním z 
takových příkladů je užívání opa-
kovaně použitelných ekopytlíků. 
Tento nápad vznikl na základě 
dlouholeté dobré spolupráci In-
formačního centra Hlučín se So-
ciálně terapeutickou dílnou Lud-
geřovice, jež je součástí Charity 
Hlučín, která vytváří mnoho vý-
robků se svými klienty. 
„Přemýšleli jsme, o jaké další 

výrobky by byl zájem, čím roz-
šířit sortiment,“ sdělila Kateři-
na Korchanová, která sama tyto 
ekopytlíky již delší dobu použí-
vá. Vedení radnice se k této inici-
ativě aktivně zapojilo a rozhodlo 
se pro své zaměstnance zakou-
pit prvních 120 vyrobených sad 
těchto ekopytlíků, předal osobně 
ředitel Charity Hlučín Pavel So-

Foto: Kristina Neničková

bol. Opakovaně použitelné eko-
pytlíky na pečivo, ovoce, zele-
ninu, bylinky a jiné potraviny 
by neměly chybět nikomu z nás. 
Měsíce práce na výrobě ekopytlí-
ků, na jejichž výrobě se průběžně 

střídalo 7 klientů, tak nyní přispě-
je k omezení stovky plastových, 
mikrotenových sáčků, které za-
mořují přírodu.
„Klienti samotní si procvičili 

především jemnou motoriku při 

obracení a protahování stahova-
cích šňůrek a tvořili hodnotný 
produkt pro druhé,“ uvedla Kate-
řina Wojtas, vedoucí Sociálně te-
rapeutické dílny.
„Každý by měl začít u sebe, 

proto jsme se rozhodli, dát da-
rem každému zaměstnanci rad-
nice tyto ekopytlíky, kteří tak ná-
sledně motivují třeba své blízké, 
známé a myšlenka se dále roz-
šíří,“ uvedla místostarostka. Na 
výrobu se spotřebovalo 45 metrů 
režné látky a 180 metrů bavlněné 
šňůrky. V návaznosti na tuto spo-
lupráci je přislíbeno pravidelné 
dodávání těchto ekopytlíků a ma-
ximální rozšíření jejich používá-
ní. Pro zájemce z řad veřejnosti 
jsou tyto sady, ale také samostat-
né ekopytlíky, k prodeji v Infor-
mačním centru na zámku. 

(red)

Na základě rozhodnutí Zastu-
pitelstva města Hlučína z počát-
ku tohoto roku o pořízení změny 
územního plánu Hlučína byly za-
hájeny práce na zpracování návr-
hu této změny. 
Z bezmála 60 návrhů na poří-

zení změny bylo rozhodnuto o 
zapracování 28 požadavků na 
úpravu, které následně vybraný 
zpracovatel zapracoval do návr-
hu změny územního plánu. Po-
žadavky se týkají zejména změny 
využití různých lokalit v jednot-
livých částech Hlučína na plochy 
pro rodinnou zástavbu či drob-
né úpravy podmínek pro využití 
ploch s rozdílným způsobem vy-
užití. 
Součástí změny územního plá-

nu je také aktualizace zastavě-
ného území či uvedení územního 
plánu do souladu s nadřazenou 
územně plánovací dokumenta-
cí. Takto připravený návrh změ-

ny je nyní pokladem pro veřej-
né projednání, které se uskuteční 
6. 11. 2019 v 16 hodin v Obřad-
ní síni budovy A Městského úřa-
du Hlučín. 
Do návrhu změny územního 

plánu je možné nahlížet do 7 dnů 
od konání veřejného projedná-
ní buď na webových stránkách 
města, nebo osobně na Městském 
úřadě v Hlučíně, odboru výstav-
by, oddělení strategií a plánování. 
Po projednání a nezbytných úko-
nech bude změna předložena Za-
stupitelstvu města k vydání. 
Po vydání zastupitelstvem se 

změna územního plánu stane 
podkladem pro stavební úřad, 
který bude moci v příslušných 
změnou dotčených lokalitách po-
volovat konkrétní záměry žadate-
lů o výstavbu.

 Martin Kuchař
Územní plánování, 

pořizování ÚPD

Přijďte veřejně projednat
změny územního plánu

Díky spolupráci vedení města 
s jeho příspěvkovými organiza-
cemi, Gymnáziem Josefa Kaina-
ra a aktivními pedagogy, budou 
mít letošní oslavy 17. listopadu 
vzdělávací, kulturní a společen-
ský program. 
Ve školách budou v prvním týd-

nu probíhat pod vedením pedago-
gů projektové dny obsahově za-
měřené na události před 30 lety. 
Na gymnáziu budou v rámci vý-
tvarné výchovy pod vedením On-
dřeje Tkačíka pracovat s odkazy 
studentského zapojení do dění v 
letech 1939 a 1989. Výsledné prá-
ce žáků a studentů budou pro ve-
řejnost vystaveny v kulturním do-
mě do konce listopadu. Na závěr 
projektových dnů připravil odbor 
rozvoje a školství MěÚ dopoled-
ní promítání filmu Občanský prů-

kaz pro žáky a studenty. V neděli 
17. 11. v 17 hodin bude v kultur-
ním domě pořádán „Čaj o páté“ 
za hudebního doprovodu student-
ské kapely Metamorfóza pod ve-
dením pana Hrabovského. 
Pro milovníky vážné hudby je 

připraven v Červeném kostele 
dne 17. 11. v 15 hodin koncert 
Moravskoslezského komorního 
sdružení, na kterém zazní skladby 
B. Smetany, L. Janáčka, J. Suka, 
kterým nás provede Jan Fišar, v 
jehož podání uslyšíme úryvky z 
díla T. G. Masaryka a K. Čapka.
Vedení města tímto děkuje všem, 

kteří se na přípravách a realizaci 
oslav podílejí. Aktivním zapoje-
ním mladé generace díky pedago-
gům, kteří nezapomínají na minu-
lost, tvoříme naši budoucnost.

Jana Kameníčková

Město zve na oslavy 17. listopadu
NADĚJE NENÍ TO PŘESVĚDČENÍ, ŽE NĚCO DOBŘE DO-
PADNE, ALE JISTOTA, ŽE MÁ NĚCO SMYSL - BEZ OHLEDU 
NA TO, JAK TO DOPADNE.

„

Pojďte s námi udělat Hlučín zdravější

Prosincové 
adventní trhy
Ani pro letošní rok nepři-

jde Hlučín o adventní trhy. Pro 
každou adventní neděli tak bude 
nachystán program. Hned první 
adventní neděli proběhne na Mí-
rovém náměstí za doprovodu an-
dělů rozsvícení vánočního stro-
mečku a zároveň zapálení první 
svíce na obřím adventním věnci 
s vlídným slovem pana faráře. 
Hudební doprovod obstará pě-
vecký sbor Sluníčko a ladný zvuk 
akordeonu ve spojení s akustic-
kou kytarou se po náměstí rozez-
ní v podobě kapely Tři Vykřiční-
ky. Chybět nebudou ani kreativní 
dílničky pro děti, které budou 
v režii DDM. 
Druhý advent bude doplněn 

o program v kulturním domě. 
V sobotu i v neděli, vždy od 
14:00 do 19:00 hod., zde bude 
probíhat výstava Kouzlo a vůně 
perníku. Tato výstava zavítá do 
Hlučína poprvé za svou několi-
kaletou existenci. K vidění budou 
stylově nazdobené perníčky. Jako 
součást výstavy je také vyhláše-
na soutěž o sympatie diváků, kdy 
si účastníci budou moci donést 
svůj vlastní nazdobený perníček, 
perníkovou chaloupku či jiný 
originální výrobek z perníkové-
ho těsta. Uzávěrka výrobků do 
soutěže je v sobotu 9. 12. do 13 
hodin. Součástí výstavy je rov-
něž dvoudenní vánoční jarmark, 
který bude navazovat na dění na 
Mírovém náměstí a v kostele sv. 
Jana Křtitele.         

Kateřina Klímková

 CHCETE, ABYCHOM 
ZVEŘEJNILI POZVÁNKU TAKÉ 

NA VAŠI AKCI?  
SVÉ TIPY ZASÍLEJTE MAILEM 

NA INFO@IC-HLUCIN.CZ

den čas akce místo

2.11 14:00 Štístko a Poupěnka (představení pro děti) KD Hlučín

5.11 9:00 Bleší trhy Sál Slezan

5.11 16:00 Promítání pohádek pro děti Kavárna Hrášek

7.11 19:00 Divadelní podzim KD Hlučín

5.11 9:30 Co se stalo, u kafeja povědalo Kavárna LOGR

11.6 16:00 Veřejné projednání změny územního plánu Obřadní síň MěÚ

8.11 16:00 Tvořivá dílna - lapače snů DDM Hlučín

9.11 20:00 Blues - Jiří Miza Míža Dobrá Nota

10.11 9:00 Vládci noci - poslední příležitost k návštěvě Muzeum Hlučínska

13.11 16:00 Setkání se senátorem Petrem Kolibou Zámecký klub

14.11 10:00 Vernisáž projektových dnů k 17. listopadu KD Hlučín

14.11 16:00 Zastupitelstvo KD Hlučín

17.11 15:00 Koncert MS. komorního sdružení k 30. výročí Sametové revoluce Červený kostel

17.11 16:00 Přineste klíče - vzpomínka na 17. listopad 1989 Masarykovo náměstí

17.11 17:00 Čaj o páté KD Hlučín

18.11 16:30 Libanon - cestopisná přednáška Michala Štěpánka Zámecký klub

5.11 9:30 Co se stalo, u kafeja povědalo (19. 11. 2019 také 9:30) Kavárna LOGR

19.11 16:00 Promítání pohádek pro děti Kavárna Hrášek

21.11 19:00 Dva nahatý chlapi (divadelní představení) KD Hlučín

21.11 13:00 Hlučínský slavíček DDM Hlučín

22.11 16:00 Adventní dílna DDM Hlučín

26.11 17:30 Křest knihy Evy Tvrdé Červený kostel

27.11 18:00 Vernisáž výstavy MOZAIKY 2019 Lucie Mitáčkové Červený kostel

29.11 19:00 Závěrečný večírek tanečního kurzu (nejen) pro manželské páry KD Hlučín

29.11 9:00 Vánoce v měšťanské rodině - zahájení výstavy Muzeum Hlučínska

29.11 19:00 ZVA 12-28 BAND - koncert Dobrá Nota

29.11 17:00 Vernisáž výstavy členek kurzu paličkované krajky „A tak šel čas…“ Červený kostel

30.11 18:00 Charitativní módní přehlídka „Královny růží“ (agentura Fatima) KD Hlučín

2.12 17:00 Z Olomouce na kole do Íránu - cestopisná beseda Marka Sovy Zámecký klub

5.12 9:30 Co se stalo, u kafeja povědalo - beseda s paní Schlossarkovou Kavárna LOGR


