
ročník 18 | číslo 5 | květen 2013 | informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Hlučíně | www.hlucin.cz

Strana 5

Skřivánek z Hlučína
Jak probíhala dětská
pěvecká soutěž v Opavě? 
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Fórum řeší problémy
Co přineslo veřejné 
fórum o TOP problémech?

hlučínskénoviny

Desátého května v odpoledních hodinách na náměstí totiž vy-
pukne tradiční hlučínský Majáles. K lásce nebude nejspíš zvát 
hrdliččin hlas, ale hlas svěžích hudebních skupin, které na ná-
městí přijedou a odehrajou své koncerty plné jarní energie 
načerpané přes zimu v hudebních klubech, zkušebnách a na-
hrávacích studiích.

Jedním z těch hlasů bude skupina, která nemá od prvního ročníku před 
čtyřmi lety jedinou absenci. Jsou to místní Beatles Collection Band, kte-
ré na Majáles zveme každoročně. Kromě toho, že nemá nikdy problém 
roztančit všechny generace od těch nejmladších až po důchodce, ji zve-
me taky proto, že se na nápadu znovuobnovení tradice hlučínských ma-
jálesů podílela.

Jako další letos najisto zahrají hlučínský Kakaczech a ostravská Kaprio-
la – „babska hardrockova kapela z Ostravy“. Těšte se i na další vystupu-
jící, jejichž jména se dozvíte v blízké době z plakátů! A možná přijdou i 
mažoretky!

Akci organizuje Žákovský  parlament Města Hlučína, složený z žáků 
a studentů hlučínských základních škol a gymnázia a financuje ji Město 
Hlučín. Je to akce od studentů pro studenty, pracující i důchodce a může 
tak každý rok doplnit program Kulturního centra.

Nenechte si tedy 10. května od 16.00 hod. ujít příležitost k přivítání jara, 
potkání  nových i starých známých, poslechu příjemné hudby. A kdo ví – 
třeba dojde i na tu lásku!                                                               Jan Sonnek

Máchův lásky čas letos později

V sobotu 6. dubna 2013 se konal v Kul-
turním domě Hlučín již 29. ročník taneční  
soutěže Hlučínská lilie a 1. ročník Morav-
skoslezské ligy. Akci pořádalo Kulturní 
centrum Hlučín za finanční podpory Mo-
ravskoslezského kraje.

Soutěže se zúčastnilo celkem 162 soutěžních 
párů, mezi kterými se objevili tanečníci nejen z 
tanečních klubů z Ostravy, Orlové, Opavy, Haví-
řova, Kroměříže, Zlína, Třince, Prostějova, Olo-
mouce, ale také z Prahy a ze slovenského Marti-
na. Postupně proběhlo celkem šestnáct  tanečních 
soutěží v kategoriích hobby, junioři, dospělí a se-
nioři.

Atmosféra v průběhu celého dne byla výborná 
také díky mohutné podpoře více jak 300 diváků. 
Přestože se z tolika soutěží stal doslova taneční 
maratón, tak páry předváděly skvělé ukázky latin-
skoamerických a standardních tanců. Pastvou pro 
oči byly především skvělé výkony v kategoriích 
dospělých. Stejně jako v minulých letech nezkla-
maly hlučínské taneční páry. V kategorii „dospě-
lí B“ obsadily páry z Klubu sportovních tanců při 
Kulturním domě Hlučín první místa. Soutěžící na 

prvních místech byli oceněni poháry, diplomy a 
dámy dostaly symbolický květ lilie, která je i sym-
bolem celé soutěže. Menším dětem udělaly radost 
plyšové hračky.

Pochvalu si zaslouží všichni zaměstnanci kul-
turního centra, kteří v kulturním domě připravili 
dobré zázemí pro hladký průběh soutěže a výraz-

ně tak přispěli k pružné organizaci celého taneč-
ního maratónu. Návštěvníci si také během soutěž-
ního dne mohli prohlédnout na speciální panelové 
stěně fotografie z loňského ročníku Hlučínské li-
lie. Letošní ročník se skutečně vydařil a všichni se 
už těší na ten příští, který bude jubilejní, třicátý.

(mp)

Hlučínská lilie
nezklamala

Dne 3. dubna 2013 se věkový průměr na Obvodním oddělení 
Policie ČR Hlučín značně snížil, to když jej navštívily děti z 
Mateřské školy Bohuslavice a Mateřské školy Závada. 

Celkem 67 dětí se poté zúčastnilo přednášky vedoucího oddělení npor. 
Ing. Jiřího Marzolla a zástupce vedoucího npor. Bc. Aleše Kareše zaměře-
né na základní informace o Policii ČR, bezpečnosti dětí v silničním pro-
vozu i běžném životě, předvedení základního vybavení a výstroje policis-
ty, služebních pomůcek a služebního vozidla. V průběhu přednášky měli 
jak děti, tak paní učitelky spoustu dotazů, na které jim policisté odpovědě-
li. Děti si prohlédly policejní cely a místnost dozorčí služby a po příjem-
ně strávené hodině odcházely plné dojmů a rad do života. Spokojené byly 
také paní učitelky, které s radostí uvítaly možnost návštěvy policistů pří-
mo v mateřských školách.                                                                     (ak)

Policisté a dětiPolicisté a děti
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Házená v Krakově
Hráčky reprezentovaly
naše město v Polsku.
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Vážení spoluobčané, 

v dubnu proběhlo v kulturním domě veřejné 
fórum s občany, na kterém bylo stanoveno deset 
největších problémů města. Najdete je v těchto 
novinách, stejně jako anketní lístek, kterým mů-
žete určit jejich pořadí. Samozřejmě, že vyřešit 
některé problémy není v možnostech města. Asi 
nejtypičtějším je stále tíživý problém s dopravou 
ve městě. Ředitelství silnic a dálnic se na obchvat 
Hlučína a dalších obcí směrem na Opavu nechys-
tá. Budeme rádi, když vybuduje silnici z Ostravy 
do Opavy přes Hrabyň a Hlučínsku se uleví ale-
spoň částečně. Problematický průjezd městem se 
snažíme vylepšit úpravou křižovatek, ale není to 
lehká ani levná záležitost. Vaše hlasování o prio-
ritách dává vedení města argument pro jednání 
s krajem i státem a je pro nás informací, které 
problémy vás nejvíce trápí.

Město má strategický plán rozvoje, do kterého 

jsou problémy průběžně zapracovány. V rámci 
možností finančních, prostorových a časových 
jsou postupně řešeny. Pro starostu je největším 
problémem, kde najít peníze na realizaci všeho, 
co bychom chtěli. Bylo a bude.

Rád bych vás upozornil ještě na jednu věc. Po 
zkušenostech z jiných měst, mají aktivní obchod-
níci zájem zprostředkovat občanům hromadnou 
smlouvu na odběr energií. Cílem je najít nej-
levnějšího dodavatele elektřiny a plynu právě z 
důvodu hromadného přechodu občanů k tomuto 
dodavateli. Já ani žádný jiný úředník města nebu-
deme propagátoři či pomocníci žádné z několika 
soukromých zprostředkovatelských společností, 
ani žádného dodavatele. Ti soutěží mezi sebou a 
město nemůže do této obchodní soutěže vstupo-
vat. Doporučil jsem těmto obchodníkům, aby si 
pronajali místnost a občany oslovili obvyklými 
způsoby propagace. Požádal jsem je, aby nena-
vštěvovali občany v bydlišti, především proto, že 

Výtah z usnesení z 69. - 71. 
schůze Rady města Hlučína
Rada města Hlučína :
n projednala žádost Statutárního města Ostravy 

o finanční podporu na pořádání Dnů NATO a 
rozhodla žádosti nevyhovět.

n projednala žádost podnikající fyzické osoby 
Radovan Maxner o změnu smluvní pokuty za 
neuskutečněné spoje ve veřejné linkové osobní 
dopravě a rozhodla žádosti nevyhovět.

n rozhodla o jmenovitém seznamu zpracování 
projektových dokumentací financovaných z 
vyčleněných prostředků rozpočtu města Hlučí-
na na rok 2013. 

n rozhodla o přijetí neinvestiční účelové dota-
ce ve výši  100.000 Kč od Moravskoslezské-
ho kraje pro zřizovatele jednotky sboru dobro-
volných

n projednala požadavek na instalaci svislé do-
pravní značky B29 – Zákaz stání na ulici Rov-
niny za křižovatkou ulic Rovniny x U Vodárny 
ve směru z Hlučína na Ludgeřovice -Vrablovec 
a rozhodla značku instalovat.

Výtah z usnesení z 21. zasedání 
Zastupitelstva města Hlučína
Zastupitelstvo města Hlučína:
n rozhodlo o poskytnutí půjček z Fondu rozvoje 

bydlení města Hlučína pro rok 2013 žadatelům.
n vzalo na vědomí Zprávu o hospodaření Fon-

du rozvoje bydlení města Hlučína a Fondu na 
opravy a rekonstrukci fasád města Hlučína za 
rok 2012.

Rada města Hlučína rozhodla o záměru Města Hlučína prodat formou výběrového řízení 
obálkovou metodou bytovou jednotku č. 1190/1, včetně spoluvlastnického podílu

na společných částech domu čp. 1190 a zastavěném pozemku parc. č 1706/9
v k.ú. Hlučín s určenou minimální kupní cenou 500.000 Kč.

Jedná se o byt velikosti 2 + 1 o výměře 55 m2 (bez balkónu + sklep o výměře 1,4 m2),
v I.NP domu  v Hlučíně, ul. Severní 33.

 Nabídky v zalepených nebo zapečetěných obálkách označených 
„Výběrové řízení na bytovou jednotku č. 1190/1 na ulici Severní 33 v Hlučíně – NEOTEVÍRAT“,  

zašlete (nebo doručte osobně na podatelnu
MěÚ) na adresu:  Městský úřad Hlučín,  Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín do  17. 5. 2013.

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

Zastupitelstvo města rozhodlo na svém 
dubnovém zasedání o poskytnutí  grantů 
z rozpočtu města Hlučína na rok 2013.

Grantová pracovní skupina hodnotila celkem 19 
předložených projektů. Z nich vybrala 14 projek-
tů, které město podpoří celkovou částkou 300 000 
korun. Grant je určen na podporu nevýdělečných 
kulturních, sportovních a dalších aktivit pro veřej-
nost. Ty se musejí  vyznačovat svou jedinečností 
a zviditelnit město Hlučín. O grant mohlo požádat 

občanské sdružení, humanitární organizace nebo 
jiné právnické a fyzické osoby působící na území 
města Hlučína. Podpořeny byly aktivity na území 
města v maximální výši 80 % skutečných nákladů.

Také v letošním roce se tak bude konat tradič-
ní běh městem, Majáles nebo dožínky. S velkým 
zájmem se určitě setkají i westernové závody na 
Dětském ranči a letní akce na štěrkovně. Přesné 
rozdělení dotací je zřejmé z tabulky.

(mp)

Město rozhodlo o rozdělení grantů

Vánoční běh Hlučínem 3000
Adventní věnec na Mírovém náměstí 13000
Dožínky 2013 FK Darkovičky 30000
Majáles Hlučín 2013 Žákovský parlament města Hlučína 30000
Běh Hlučínem 5000
Barevný beach kemp pro děti 30000
Hlučín, město s řemeslnou tradicí 28000
Den dětí aneb Darkovičky se baví 30000
5. ročník soutěže TFA - Hlučín CUP 2013 14000
Výukové koncerty pro vyšší stupně základních škol 24800
Westernové závody na Dětském ranči Hlučín 30000
Hlučínské jaro 2013 AMK Hlučín - AUTOMOTOKLUB 30000
Sportovní a hudební festival ZODIAC 30000
Dejme příležitost mladým 2200
Celkové finanční požadavky v Kč 300000

při domovním prodeji dochází k riziku zneužití 
vstupu do domů a bytů podvodníky a zloději. 
Hlavně senioři bývají někdy okradeni nebo 
podvedeni. Buďte opatrní, chraňme se a pomá-
hejme si navzájem.

Vážení  spoluobčané, jaro je tady, na sluníčko 
je spolehnutí a s ním bude všechno veselejší.

Pavol Kubuš, starosta

100 let trati oslavíme na podzim
Oslava sta let, které uplynuly od vzniku 
železnice mezi Kravařemi a Hlučínem 
proběhne podle všeho letos na podzim. 

Nejpravděpodbnější termín je 21. září. Pokud 
tedy milujete železnice a jste hlučínský patriot, 
nezapomeňte si s předstihem tento den vyznačit 
výrazným kolečkem. Hlavní atrakcí by se měl stát 
historický motorový vlak Hurvínek.

(red)
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Pracovníci městských technických služeb 
provádějí  v současné době pět menších 
investičních akcí v celkové výši zhruba 1,5 
miliónu korun. Vedení města využilo tep-
lého počasí k zahájení oprav komunikací 
ve městě.

„V současné době je už hotova oprava chodníku 
před kaplí v Darkovičkách. Za částku 140 tisíc ko-
run byl předlážděn stávající chodník včetně podlo-
ží a výměny betonových obrub. Další dvě opravy 
chodníků se provedou na ul. Dělnické a ul. J. Ne-
rudy. V obou případech jde o zhruba 200 m chod-
níku, kde se stávající povrch vymění za zámkovou 
dlažbu,“ přibližuje rozsah prací místostarosta Al-
fons Laňka. 

Dodejme jen, že tyto opravy by měly stát zhruba 
800 tisíc korun a jejich provedení doporučily jed-
notlivé osadní výbory. Ty dostávají od města kaž-

dý rok milión korun na investice a doporučí radě 
města, co se z nich postaví.

Úpravy terénu a jeho zpevnění se provede na síd-
lišti OKD v průjezdu mezi garážemi z ul. Severní 
po ul. B. Němcové  a před vchodem do tělocvič-
ny a vjezdu do areálu na Základní škole Hornická. 
Na práce je vyčleněno zhruba půl miliónu korun.

„Zatím to vypadá dobře a rádi bychom všechno 
stihli do září letošního roku,“ upřesňuje harmono-
gram prací místostarosta. 

Koncem dubna byly zahájeny práce na rekon-
strukci stávajícího dětského hřiště v areálu zá-
kladní školy na ulici Hornická. Za milión korun se 
nedaleko školní družiny vymění stávající již ne-
vhodné hrací prvky za nové a dojde k předláždění 
chodníků. Po dokončení bude hřiště nadále slou-
žit nejen žákům školy, ale i hlučínské veřejnos-
ti.                                                                        (mp)

Teplé počasí vylákalo ven také stavbaře Den otevřených dveří
Při příležitosti Dne dětí

Kdy: pátek 31. 5. 2013
od 8.00 do 11.00 hodin 

Kde: areál Záchranného útvaru HZS ČR 
Opavská 29, Hlučín 

Program:
Ukázky techniky a práce kynologů, hry a soutěže, 

sladké odměny pro soutěžící

Odborné učiliště a Praktická škola v Hlu-
číně ve spolupráci se Sdružením přátel 
školy při OU a PrŠ v Hlučíně pořádá ve 
dnech 20. - 22. května 2013 již II. ročník 
setkání žáků učebního oboru Malířské a 
natěračské práce (Malíř-natěrač), tento-

krát pod patronací Cechu malířů a lakýr-
níků ČR a starosty města Hlučína Ing. Pa-
vola Kubuše. Akce navazuje na úspěšnou 
loňskou premiéru.

Hlavním programem setkání je prezentace jed-
notlivých škol v oboru malíř, která proběhne na 

Hlučínské náměstí ožije opět řemeslnou tradicí
Mírovém náměstí v Hlučíně dne 21. 5. 2013 v 
době od 9 do 16 hod. Před nepřízní počasí budou 
mladé řemeslníky chránit stany. V doprovodném 
programu budou ukázky dovednosti žáků dalších 
oborů, např. zedníků (zdění klenby, zdění komínu, 
obklady, apod.), prodavačů (ozdobné balení dár-
ků), pečovatelů (měření tlaku, měření cholestero-
lu v krvi, výrobky ze šicí dílny), cukrářů (výroba 
cukrářských ozdob), pekařů a kuchařů (ochutnáv-
ka krajových specialit). Po ukončení programu na 
náměstí bude následovat neformální setkání zú-
častněných. Stěžejním cílem projektu je setkání 
žáků středních odborných škol, zaměřené na po-
rovnání schopnosti, dovednosti žáků, na výměnu 
zkušenosti a propagaci oboru. Akce se zúčastní 
minimálně jedenáct dvoučlenných družstev z růz-
ných regionů naší republiky (Praha, Děčín, Hoři-
ce, Přerov, Brno, Hustopeče, Valašské Meziříčí, 
Lipová-lázně, Horní Benešov);  přijedou i hosté 
ze Slovenska (Kysucké Nové Mesto, Krásno nad 
Kysucou).

Tímto projektem chceme mladým začínajícím 
řemeslníkům umožnit porovnat své schopnosti a 
dovednosti v oboru, poznat styl práce a nápadi-
tost svých kolegů z jiných regionů a také navá-
zat osobní kontakty. V průběhu prezentace si bude 
mít možnost práci žáků prohlédnout i široká ve-
řejnost. Vítáni budou také absolventi základních 
škol, jež se rozhodují o svém budoucím povolání.

Májová veselice
poprvé na Rovninách
Oslava jara a konce dlouhé zimy. Tak 
chtějí pořadatelé pojmout Májovou ve-
selici, kterou pořádají na Rovninách 
11. května. Uskuteční se na fotbalovém 
hřišti u bývalého agitačního střediska.

Nabídne hudbu, dobré jídlo a další občerstvení, 
zábavný program pro děti i rockotéku pro dospě-
lé. Areál bude přístupný už od 14:00. V programu 
se představí hned několik kapel. Půjde o zástupce 
hlučínské hudební scény. Zváni jsou všichni oby-
vatelé Hlučína i okolí.                                                    (pif)
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Letošní Noc s Andersenem nesla v naší 
knihovně  podtitul "boj o přežití". Akci 
jsme uspořádali ve spolupráci s výtvar-
ným oborem ZUŠ P. J. Vejvanovského, v 
zámku tedy nocovali jak začínající čtená-
ři, tak malí výtvarníci.

Knihovně byla doslova poseta spacáky a kari-
matkami, protože nocovat přišlo celkem 21 dětí. 
Po vzájemném seznámení a zabrání nejlepších 
míst ke spaní jsme společně vytvořili plán ke hře, 
v jejímž duchu se nesl celý večer. 

Hra na způsob "Člověče, nezlob se" obsahovala 
pole s úkoly, které musely děti absolvovat. Bylo 
nutné obstarat si jídlo, projít hustým lesem, bojo-
vat s nepřízní počasí nebo postavit vysokou věž 
jako úkryt před nebezpečím. Ve hře děti plnily 
také úkoly, které prověřily jejich znalosti a logic-
ké myšlení. Nutno říct, že v boji o přežití obstáli 
všichni. Před půlnocí jsme již řádně unavení za-
lezli do spacáků a věnovali se čtení a vyprávění 
strašidelných historek. Když však nastala hodina 
duchů, začaly se ze zámecké půdy ozývat kroky a 

Boj o přežití v knihovně

strašidelné bouchání. Někteří spáči měli sice po-
řádně nahnáno, nakonec jsme ale všichni usnuli. 
Ráno nás již čekala společná snídaně. A protože 
dvě děti slavily ten den narozeniny, měli jsme také 
dort se svíčkami.

Po uklizení knihovny a výtvarky, které byly ten 
den k nepoznání, jsme rozdali diplomy za účast 
a děti si vyzvedli jejich rodiče. I když jsme toho 
moc nenaspali, všichni jsme se skvěle pobavili a 
už teď se těšíme na příští nocování.

Lucie Kostková 
vedoucí knihovny

Děti jakéhokoliv věku se se svým dopro-
vodem mohou přijít podívat na ukázko-
vou hodinu Montessori miniklubu, která 
proběhne v Domě dětí a mládeže Hlučín v 
úterý 7. května od 9.30.

Příchozí mohou zjistit, jakým způsobem se lek-
torka a rodiče dětí v klubu snaží rozvíjet přiroze-
né schopnosti a smyslové vnímání převážně dvou-
letých dětí a jak pracují s vnitřní motivací dítěte. 
Děti si v klubu hrají například s mýdlovou pěnou, 
přesýpají luštěniny nebo se zábavným způsobem 
učí pracovat s dalšími věcmi z domácnosti.

Montessori miniklub pro děti do 3. let fungu-
je provizorně od loňského října 1x týdně v DDM 
Hlučín. Do ledna 2013 v Hlučíně fungoval také 
klub pro děti do 5 let a připraven k otevření byl 
také kroužek pro předškoláky. Více informací se 
zájemci o Montessori pedagogiku dozví na ote-
vřené hodině.

Monika Vokřínková

Otevřená hodina Montessori klubu přiblíží jeho aktivity

Před měsícem jsme plni očekávání jara 
připravovali výstavu narcisů. Dokonce 
jsme si dovolili na ní pozvat i prostřednic-
tvím Hlučínských novin možná právě vás.

Omlouváme se, ale vše dopadlo jinak. Místo ná-
stupu jara nás poctila svoji nežádoucí návštěvou 
neodbytná paní zima a místo jarního nářadí jsme 
opět vytahovali lopaty na sníh. Narcisy a ostatní 
jarní květiny sice pokvetou, ale na náhradní ter-
mín již nebylo možné obsadit prostory Kultur-
ního domu v Bolaticích, kde jsme ve dnech 20.-
21.4.2013 chtěli původně výstavu uskutečnit.

Ani my odchovanci z dob, kdy se očekávalo, že 
„poručíme větru a dešti“ jsme s tím nic nenadělali. 
Proto se omlouváme všem, kdo naše pozvání při-
jali a do Bolatic se vydali. Budeme se snažit něja-
kou jinou výstavou květin jim to v budoucnu vy-
nahradit.                                             SZO Iris Hlučín

Poručíme větru, dešti...

DDM Hlučín pořádal opět po roce v so-
botu 23. 3. 2013 od 8.00 hodin v KD Dar-
kovice turnaj ve stolním tenise pro děti a 
mládež od 7 do 18 let O zlatý pohár DDM 
Hlučín.  

 Hrálo se na osmi stolech, základní skupiny byly 
rozděleny po třech až čtyřech hráčích, na tři ví-
tězné sety. 

 Ze skupiny postupovali dva nebo čtyři nejlepší 
hráči do vyřazovacího pavouka. 

 Každý hráč dostal za účast v turnaji účastnický 
list a sladkou odměnu.  

 První v každé kategorii dostali zlatý pohár, prv-
ní tři v každé kategorii obdrželi medaile, diplo-
my a věcné ceny. Zúčastnilo se celkem 36 hráčů, 
z toho 5 dívek. Hráči byli rozděleni do tří katego-
rií podle věku. 

Stolní tenis v DDM
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V rámci projektu Agentury pro regionální 
rozvoj „Technika nás baví“ se naše škola 
ZŠ dr. Miroslava Tyrše zapojila do soutě-
že „Postavte si automobil“.

Soutěže se zúčastnilo 20 žáků 8. a 9. tříd v rám-
ci fyzikálního praktika. Úkolem žáků bylo vyrobit 
z připravené sady materiálu a nářadí dva dřevěné 
automobily – jeden osobní a jeden nákladní.

Na automobilech pracovali pilně v průběhu prv-
ního pololetí. Důležitá byla týmová spolupráce, 
zručnost a fantazie, se kterou žáci k dílu přistupo-
vali. Aktivně se zapojila i děvčata, která pomáhala 
brousit, smirkovat a barvit. 

Dne 11. 2. 2013 byly modely předány organizá-
torům, v první polovině března se o vítězích roz-
hodovalo veřejným hlasováním na internetu. Páté-
ho místa mezi školami Moravskoslezského kraje 
si velmi ceníme. I když jsme nezvítězili, akce byla 
pro žáky velmi přínosná, mnozí z nich si poprvé 
vyzkoušeli práci se dřevem a aktivita je nadchla.

Katarína Ďurajková

Postavte si automobil

Zazpívat lidovou píseň v místním nářečí 
není pro současnou generaci dětí vždy sa-
mozřejmostí. Jen málokteré má doma ba-
bičku či prababičku, která udržuje místní 
zvyky a předává tak tradici hlučínského 
folklóru dál.

Na naší škole ZŠ dr. Miroslava Tyrše se snažíme 
dětem často přibližovat kořeny lidí tohoto kraje, a 
tak nebyl problém přihlásit hned čtyři talentované 
žáky do okresní soutěže lidových zpěváků Opav-
ský skřivánek. 

Pochvalu a dík si tak zaslouží Kateřina Buch-
waldková, Josef Kusý a Tomáš Lichnovský - 
všichni ze 6.A.  

Největšího úspěchu dosáhla nejmladší účastnice 
- Veronika Tomisová z 1.A, která odbornou poro-
tu přesvědčila o svých hlasových schopnostech i o 
svém citu pro intonaci a rytmus a která byla spo-
lu s dalšími dvěma soutěžícími vyhlášena nejlepší 
zpěvačkou své kategorie.

Veronice  blahopřejeme a věříme, že i na veřej-
ném koncertě, na kterém se 19. dubna v Loutko-
vém divadle v Opavě představí nejlepší účastníci 
všech kategorií soutěže, se bude píseň v jejím po-
dání divákům líbit.       

                      
Marie Slaná

učitelka HV

Hlučínská finalistka Opavského skřivánka

Noc s Andersenem je jednou z akcí, kte-
rou české knihovny připomínají dětem 
i jejich rodičům, že vedle televize, Face-
booku a počítačových her existuje ještě 
jedna, mnoha z nich opomíjená zábava, 
čtení knih.

V letošním 12. ročníku se školní knihovna při ZŠ 
dr. Miroslava Tyrše v Hlučíně podruhé připojila k 
ostatním městským a školním knihovnám v repub-
lice a přivítala i ona své „Andersenovské spáče“. 

Vstupenkou na akci jim byly přečtené knihy. 
Knihy, které žáci měli za úkol přečíst v rámci celo-
státní soutěže Souboj čtenářů. Její on-line podoba 
je teprve před námi, Noc s Andersenem byla pro 
žáky malým soustředěním před „bojem“ s ostatní-
mi dětskými čtenáři z České republiky. 

Nocležníci převlečení  za literární hrdiny vařili, 
řešili kvíz, kreslili, tančili, skládali básně,hráli si a 
báli se nečekané návštěvy skutečných strašidel či 
na noční stezce odvahy tmavou školou, takže urči-
tě budeme mít dlouho nač vzpomínat.

M. Tomisová, G. Bočková
vyučující ZŠ

Noc s Andersenem
také ve školní knihovně

Vědí vaše děti co je to finanční plánová-
ní, kde si založit účet a jak sestavit domácí 
rozpočet? Žáci Základní školy dr. Miro-
slava Tyrše ano. 

Jsou totiž finančně gramotní, a proto taky výuka 
finanční gramotnosti na naší škole přinesla obrov-
ský úspěch. Stejně jako v loňském roce jsme se 
zúčastnili „Soutěže Finanční gramotnost“, kterou 
vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělový-
chovy ČR a FINANČNÍ GRAMOTNOST, o.p.s.

Soutěž nejen podporuje výuku toho předmětu na 
školách, ale především motivuje žáky k získává-
ní podrobnějších znalostí z oblasti ekonomiky, fi-
nančnictví i nad rámec školních osnov. Je určena 
pro žáky základních a středních škol. Do školních 

kol se přihlásilo 804 škol. Naše škola se dostala 
mezi nejlepších 14 v celé republice a to po výhře v 
okresním i v krajském kole této soutěže, kde jsme 
porazili i bývalé Mistry republiky, družstvo ze ZŠ 
Ostrava, Matiční 5.

Vítězné družstvo ve složení: Kristýna Hošťáko-
vá, Ondřej Hřivnacký a David Šimek se ve finá-
lovém kole střetne s dalšími vítěznými družstvy z 
jednotlivých krajů v boji o titul „Mistr republiky 
ve Finanční gramotnosti“. Vše proběhne dne 23. 
4. 2013 v kongresovém sále České národní banky 
v Praze za účasti odborné poroty, médií, žáků, pe-
dagogů a dalších významných hostů.

Gratulujeme k výbornému výsledku a držíme 
palce!                                                    Edita Beranová

Žáci budou reprezentovat
Moravskoslezský kraj v Praze

Klub sídlí na pozemku manželů Kačmářových, 

bez jejichž pomoci by byl klub už minulostí. 

 příležitosti výročí pořádá klub v areálu Jacht klubu Hlučín 

dne 6. 6. a 7. 6. vždy od 10.00 hod. do 
16.00 hod. den otevřených dveří. 

Srdečně zveme všechny zájemce.

8. června 2013 oslaví
Sportovní klub 
Jachting Hlučín

30. výročí svého založení.

Anglické divadlo
Zhlédnout divadelní představení hrané 
anglicky a porozumět, o co šlo, se mno-
hým žákům základní školy může zdát 
jako nemožné. My, deváťáci ze ZŠ dr. 
M. Tyrše, jsme to už po několikáté cel-
kem zvládli.

Dne 25. 3. 2013 jsme se zúčastnili divadel-
ního představení „Jack Rozparovač“ v Opavě. 
Když jsme dorazili, zmrzlí, ale přeci, usadili 
jsme se do sedadel a očekávali začátek před-
stavení. Před celým vystoupením jsme ještě, 
prozatím česky, byli uvedeni do děje. 

Představení konečně začalo. Bylo plné ang-
lických písní, nečekaných zvratů a situací a zá-
bavných chvilek, všechno v angličtině (upra-
vené pro úroveň základních škol).  

Myslím si, že představení se všem líbilo a 
všichni si ho užili tak jako já. Doufám, že se 
mi ještě někdy naskytne možnost navštívit ta-
kové divadelní představení a všem ho vřele 
doporučuji.

Barbora Hahnová
žákyně 9.B ZŠ dr. M. Tyrše
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Dne 3. 4. se uskutečnil v 1. A na ZŠ Hor-
nická pohádkový den. Děti přišly v mas-
kách a s veselou náladou si prožily celé vy-
učování. 

O zábavu a předání vědomostí se postaral králí-
ček Flíček a babička Eufrozína. Pohádkové bytos-
ti během učení navštívily mimozemšťany, zkusi-
ly si vyřešit zábavné rébusy, spojovačky, zpívaly, 
tančily a dováděly při hravých činnostech. 

Margit Válová

Pohádkový den na Hornické

Ředitelství Základní umělecké školy 
Pavla Josefa Vejvanovského (www.zus-
-hlucin.cz) vyhlašuje přijímací řízení 
pro školní rok 2013/2014

HUDEBNÍ OBOR
Zkoušky proběhnou v pátek 17. 5. 2013 od 

14:00 do 17:00 hod. v hlavní budově školy v uli-
ci U Bašty 4 (za Městským úřadem), ve třídách 
č. 3 a 5 v přízemí. Přijímáme děti ve věku 5–7 
let do přípravné hudební výchovy a děti starší do 
prvního ročníku studia.

Nabízíme výuku hry na klavír, klávesové ná-
stroje, varhany, smyčcové nástroje (housle, vi-
olu, violoncello), dechové nástroje, akordeon, 
cimbál, kytaru, zpěv a bicí nástroje.

Výukový program Hra-je-to zahrnuje společ-
né seznamování s hudbou a kulturou kolem nás, 
muzicírování zejména na orffovské nástroje, zá-
klady hlasové výchovy, práci s rytmem a hudeb-
ně – pohybové činnosti.

TANEČNÍ OBOR
Přijme pohybově nadané dívky a chlapce. Zá-

jemci se mohou hlásit v průběhu května a červ-
na každé úterý a čtvrtek od 14:30 do 17:00 hod. 
v budově ZUŠ, v ulici U Bašty 4, učebna č. 12, 
II. poschodí.

VÝTVARNÝ OBOR
Den otevřených dveří spojený s výstavou uká-

zek celoroční tvorby se uskuteční ve čtvrtek ver-
nisáží 30. 5. 2013 od 16:00 hod.

Vernisáž bude uvedena zpěvem a módní pře-
hlídkou k tématu výstavy „MOŘE“. Najdete nás 
na zámečku v Hlučíně, v prvním patře, vedle 
městské knihovny.  

17. 5. 2013 od 14:00 do 17:00 hod. v době 
zkoušek na hudebním oboru nabízíme také krát-
ké nahlédnutí do přímého výučování.

Na pobočkách ZUŠ v Píšti, Hati a Šilheřovi-
cích se lze přihlašovat v průběhu měsíce května.

Přijímací řízení na ZUŠ P. J. Vejvanovského v Hlučíně

Žákyně Odborného učiliště v Hlučíně zví-
tězily v soutěži ZLATÁ VAŘEČKA 2013 
a získaly zlatý pohár na 13. ročníku sou-
těže odborných dovedností oboru kuchař-
ských prací, který se konal 10. 4. 2013 na 
Střední odborné škole v Bruntále.

Téma soutěže znělo: Příprava 2 porcí předkrmů: 
základní surovina - vejce.

Do soutěže se přihlásilo 9 škol (Hlučín, O-Hra-
bůvka, O-Poruba, Karviná, Lipová-Lázně,  Haví-
řov-Šumbark, Třinec, Nový Jičín, Město Albrech-
tice) a o Zlatou vařečku bojovalo 18 soutěžících.

Hlučínský tým tvořily Adéla Musálková a Vero-
nika Kučatá. Adéla Musálková pro tuto soutěž při-
pravila “Řecký salát s vajíčky” a  Veronika Kučatá 
jako soutěžní pokrm připravovala  “Křepelčí va-
jíčko na bramborovo-karotkové galatce s kopro-
vým dipem”.

Tým sestavily 
a trénovaly uči-
telky odborné-
ho výcviku Šár-
ka Medvecová 
a Karla Josefu-
sová, které jsou 
na tuto dvoji-
ci mladých bu-
doucích kuchařek velmi hrdé, protože 1. místo zís-
kala  Adéla Musálková se svým Řeckým salátem 
s vajíčky.

Soutěžící měli na přípravu lákavých kombinací 
předkrmových pokrmů 30 minut, včetně estetické 
úpravy a podávání.

Výrobky hodnotila čtyřčlenná komise odborní-
ků, která posuzovala chuť, vůni, originalitu, prac-
nost, vzhled, dodržení časového limitu, čistotu, 
hygienu a osobní zručnost.

Soutěž byla pro žáky i doprovod silným zážitkem 
z prostředí moderní gastronomie a cennou zkuše-
ností v budoucí praxi. „Blahopřeji a děkuji za vy-
nikající reprezentaci naší školy a města,“ řekl ředi-
tel školy Jinřich Honzík.          Šárka Medvecová

Zlatá vařečka je naše

Dne 5. 4. 2013 jsme se zúčastnili krajské-
ho kola soutěže v ruském jazyce „Puški-
nův památník“. Byli jsme velmi úspěšní. 

Porota nám udělila první místo a budeme re-
prezentovat Moravskoslezský kraj v celostátním 
kole v Praze v tomto obsazení: Ondřej Urbančík 
(v hlavní roli), Filip Konečný, Šimon Kania, Lu-
děk Huška, Tereza Kremrová, Tereza Pískalová, 
Monika Wanderburgová, Karin Wronová, Tereza 
Koutníková, Tereza Řehová a Katka Matýsková 
za doprovodu paní učitelky Hany Vaňakové. 

Naše spolužačka Monika Wanderburgová byla 
oceněna čestným uznáním poroty za hru na afric-
ký buben. 

Připravili jsme si dramatizaci pohádky Korněje 
Čukovského „Doktor Bolíto“. Příprava byla vel-
mi náročná, nejen co se týče učení dlouhého tex-
tu nazpaměť, ale i výroba kulis a kostýmů dala 
hodně práce. Ještě, že máme obětavé rodiče, kteří 
nám pomohli.

Děkujeme Tomáši Kremerovi. Stálo to za to!
Kolektiv žáků 9.A a 9.B

Úspěch žáků ZŠ Hlučín - Rovniny v Puškinově památníku 

Janáčkova konzervatoř a Gymnázium 
v Ostravě uspořádala ve dnech 5. – 7. 4. 
2013 již 11. ročník mezinárodní interpre-
tační soutěže PRO BOHEMIA v oboru 
hra na klavír, zpěv, hra na dechové ná-
stroje a hra na smyčcové nástroje. 

Tato soutěž propaguje českou hudbu, jak je z 
názvu patrno a všichni soutěžící zařadí do svého 
soutěžního programu některá z děl českých skla-
datelů.

Žák hlučínské „zušky“ Kryštof Koska z dechové 
třídy Jonáše Harmana, se ve hře na lesní roh umís-

til v silné mezinárodní konkurenci na vynikajícím 
II. místě. Bývalá žákyně pěvecké třídy Marty Ji-
ráskové a nyní posluchačka Janáčkovy konzer-
vatoře a Gymnázia v Ostravě Barbora Jirásková 
svou kategorii dokonce vyhrála a získala I. místo. 
A bývalý žák naší školy Petr Kozel, nyní také po-
sluchač JKGO,  se ve hře na lesní roh umístil na 
III. místě. Této silně obsazené soutěže se zúčastni-
li žáci uměleckých škol a konzervatoří z celé Čes-
ké republiky, Slovenska, Polska, Ruska, Ukraji-
ny a Itálie.  Všem třem úspěšným studentům patří 
velké gratulace!

ZUŠka se má čím chlubit, dokazujte to i na soutěžích

Ve dnech 18. – 19. března 2013 se 
uskutečnilo v Brandýse nad Or-
licí slavnostní vyhlášení celostát-
ní literárně historické soutěže pro 
mládež „Komenský a my“, která 
je každoročně vyhlašována Mini-
sterstvem školství, mládeže a tělo-
výchovy ČR.

Tuto akci pravidelně pořádají členové 
předsednictva Unie Comenius společně s vedením 
ZŠ J. A. Komenského v Brandýse nad Orlicí. Stu-
denti středních škol a II. stupně víceletých gymná-
zií soutěží vypracováním odborné literární práce. 
Témata vycházející z myšlenkového odkazu J. A. 

Komenského jsou zpracována jako ese-
je nebo úvahy.

Do ústředního (republikového) kola 
posílají školy ty nejlepší práce, o nichž 
usuzují, že by se mohly v celostátní kon-
kurenci dobře uplatnit. Hlučínské gym-
názium reprezentovala studentka matu-
ritního ročníku Iveta Dudová se svou 
odbornou esejí na téma „Člověk a mas-

ky v něm“. V této prestižní a náročné celostát-
ní soutěži získala 1. místo a současně obdržela i 
Cenu Pardubického kraje, udělovanou výjimeč-
ným pracím.

Blahopřejeme k tomuto skvělému úspěchu!

Jan Amos Komenský by měl radost



V záchytné stanici pro psy v Hlučíně na 
ul. Markvartovické, v areálu TS Hlučín 
s.r.o. se nyní nachází šest psů čekajících 
na své nové pány.  

Stanice je otevřená v pracovní dny od 6 do 18 
hod a o víkendu dopoledně od 8 do 12 hod. Odběr 

psíků je možný v pracovní dny od 6 do 14 hodin. 
Sponzorské dary na provoz psího útulku lze po-

skytovat v naturáliích (granule pro psy), přičemž 
je lze  odevzdat přímo na TS Hlučín s.r.o., ul. 
Markvartovická nebo finanční  na pokladně MěÚ 
Hlučín a samozřejmě převodem na účet 000019-

1843589399/0800, vedený u České spořitelny 
a.s., pobočky Hlučín, var. symbol 6490311. 

Na požádání bude vystaveno potvrzení města o 
přijetí daru - o potvrzení požádáte odbor životního 
prostředí a komunálních služeb, paní Dedkovou, 
tel: 595020231.

V hlučínském útulku nyní čeká šest psíků

NELA, fena, asi 3 roky,
kříženec německého
ovčáka, černá hravá,
vhodná k RD,
nalezena 9.5.2012

MÍŠA, pes, 1 rok, 
světle hnědý kříženec,
temperamentní, 
vyžadující pohyb, 
vhodný k RD, nalezen
24.06.2012

BELLA, fena, 1 rok,
kříženec, černý, 
vhodná k RD,
nalezen 30.12.2012

ALAN, pes, 3 roky,  
kříženec knírače, 
černohnědý, vhodný k RD
nalezen 24.1.2013 
v Bobrovníkách

spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje Komunitní plánování v Hlučíně

Kormorán velký (Phalacrocorax carbo si-
nensis) patří mezi původní evropské dru-
hy. V současné době na území České re-
publiky pravidelně protahuje a lokálně i 
hnízdí.

Do 31. března letošního roku byl zařazen mezi 
zvláště chráněné druhy živočichů. Od konce 60.let 
20. století však došlo u tohoto druhu k populač-
ní explozi. Česká republika se stala významnou 
migrační cestou pro početná hejna kormoránů 
pocházejících ze severozápadní a částečně seve-
rovýchodní Evropy a současně došlo i k nárůstu 
zimujících kormoránů především na nezamrzají-
cích vodních plochách na celém území naší repub-
liky. 

Početnost kormoránů během roku několikrát kul-
minuje a to v době podzimního průtahu (říjen a 
listopad), zimování (prosinec až únor) a jarního 
průtahu (březen), kdy přes Českou republiku pro-
tahují tisíce jedinců. V letních měsících se u nás 
vyskytují převážně hnízdící jedinci, kteří žijí kolo-
niálním způsobem a v našich podmínkách si staví 

Kormorán velký již není zvláště chráněným druhem živočicha

ANDY, pes, 3 roky, 
jezevčík, hnědý s černýma
skvrnama, vhodný
ke starším lidem, k RD 
i do bytu, hodný.
Nalezen 9.3.2013

FIDO, pes, 7 let,
kříženec jezevčíka, 
hnědý, vhodný ke starším 
lidem, nalezen 9.3.2013

hnízda na stromech. Hnízdící populace čítá v Čes-
ké republice pouze 350 párů, kteří z hlediska škod  
nepředstavují žádný významný problém. Ale pro-
tahující jedinci způsobují milionové škody, které 
se každoročně zvyšují. Kormorán je téměř výluč-
ně rybožravý pták, živí se převážně rybami o veli-
kosti 20 - 25 cm. 

Kormorán nemá v přírodě v současné době při-
rozeného predátora a stojí na vrcholu potravního 
řetězce. Podle výsledků mezinárodního sčítání 
vodních ptáků dosahuje v zimních měsících počet 
kormoránů u nás 10 – 15 tisíc jedinců. A to je již 
z hlediska vlivu na rybí společenstva zásadní. Do-
chází tak k enormnímu predačnímu tlaku na rybí 
společenstva zejména v období jarní a podzimní 
migrace a to jak na ryby v rybochovných zaříze-
ních ale i na ryby ve volných tocích, zvláště chrá-
něné ryby nevyjímaje. Jeden jedinec denně spo-
třebuje okolo 400 g ryb a další ryby jsou během 
lovu napadeny a zraněny a následně hynou. 

Kromě toho je kormorán přenašečem řady vý-
znamných parazitů ryb a jiných živočichů. Proto 
došlo od dubna letošního roku k jeho přeřazení z 
kategorie zvláště chráněných živočichů do obec-
ně chráněných a tím se významně mění i podmín-

ky pro povolování jeho odlovu, které řeší oddělení 
ochrany přírody a krajiny na obcích s rozšířenou 
působností. Odlov jedinců má mít především pre-
ventivní účinek. 

Faktická regulace populace je možná pouze zá-
sahy na hromadných hnízdištích nacházejících se 
mimo území České republiky. Při řešení odlovu 
bude postupováno podle metodiky sekce ochra-
ny přírody a krajiny Ministerstva životního pro-
středí České republiky a bude povolováno maxi-
málně 20% aktuálně zjištěného stavu kormoránů 
v dohledu konkrétního lovce provádějícího odlov, 
v případě přítomnosti více střelců se procentuální 
množství ulovených jedinců počtem střelců nena-
vyšuje, počet povolených jedinců zůstává na 20% 
přítomných jedinců kormorána.

Odbor ŽPaKS
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Město Hlučín, jako člen Národní sítě 
zdravých měst, uspořádalo 9. dubna 2013 
v hlučínském kulturním domě již tradiční 
„Veřejné fórum k projektu Zdravé měs-
to“. Tohoto setkání s občany se zúčastnili 
zástupci Národní sítě zdravých měst, ve-
dení města, zástupci jednotlivých odborů 
a organizací města.

Veřejného fóra se zúčastnilo více jak 70 občanů. 
Starosta města v úvodu seznámil občany s postu-
pem řešení TOP problémů města, které byly navr-
ženy na loňském fóru a pak již probíhala diskuze u 
sedmi kulatých stolů, kde občané diskutovali nad 
nejožehavějšími tématy a problémy města podle 
jednotlivých oblastí. Diskuze se věnovala těmto 
tématům:

a) rozvoj města, podnikání, bydlení 
b) životní prostředí, zdravý životní styl
c) sociálně zdravotní oblast
d) vzdělávání, školství, cestovní ruch
e) volný čas, sport, kultura
f) doprava, infrastruktura

Poslední stůl byl stůl mladých, který  neměl 
konkrétní téma, ale mohl navrhovat problémy ze 
všech oblastí.

Po zhruba půlhodinové diskuzi přítomní občané 
navrhli a odhlasovali deset největších problémů, 
které je ve městě v současné době tíží. Na závěr 
bylo deset občanů vylosováno a obdrželo věcné 
ceny.

Aby byly navržené problémy opravdu vypovída-

jící, je nutné je ještě ověřit u většího počtu našich 
občanů. K tomu využíváme již tradičně formu an-
kety. Prostřednictvím této ankety se nyní mohou k 
problémům ve městě vyjádřit do 24. května také 
spoluobčané, kteří se veřejného setkání nezúčast-
nili.

Ověřenými problémy (i dle výsledku ankety) 
se budou zabývat představitelé města Hlučína  a 
jejich řešení zařadí do strategického plánu nebo 
akčního města.

Problémy, které letošní fórum stanovilo:
Nutnost řešení obchvatu města (1. místo, 18 hla-

sů) - Jedná  se o vybudování rychlostní komuni-
kace mez Opavou a Ostravou, která by odklonila 
větší část dopravy mimo město.

Řešit bezpečnost v městských parcích (výskyt 
nepřizpůsobivých občanů, uživatelů drog atd.) 
(2.- 3. místo, 15 hlasů) - Zajistit větší pocit bez-
pečí občanům města v problémových lokalitách.

Řešit cyklodopravu ve městě (2. - 3. místo, 15 
hlasů) - Zabývat se možnostmi vybudování cyk-
lotras, které by procházely městem a jeho nejbliž-
ším okolím.

Řešit problematický výjezd z lokality Rovniny 
na silnici I/56 (4. místo, 13 hlasů) - Vzhledem k 
silnému provozu na hlavní komunikaci vzniká 
především v dopravní špičce problém při vjezdu 
z bočních ulic.

Řešit absenci alternativního školství ve měs-
tě (Montessori) (5. místo, 12 hlasů) - Podpora by 
spočívala ve zvýšené propagaci a případné finanč-

Veřejné  fórum města Hlučín
ní podpoře města alternativnímu školství, které se 
zabývá výukou žáků jinými postupy než tradiční 
školy. Pomáhá žákům, kteří jsou postižení speci-
fickými poruchami učení nebo těm, kteří se chtějí 
vzdělávat odlišným způsobem. Dává také příleži-
tost žákům, kteří by v klasickém školství nebyli 
úspěšní.

Zajistit zlevněné vstupné pro seniory na sportov-
ní a kulturní aktivity Města (6. místo, 9 hlasů) - 
Zpřístupnit sportovní a kulturní aktivity většímu 
počtu starších obyvatel města.

Vybudovat chodník (cyklostezku) mezi Hlučí-
nem a hřbitovem Březiny (7. místo, 8 hlasů)

Vybudovat chodník (cyklostezku) mezi Bobrov-
níky a hřbitovem Březiny (8.- 9. místo, 7 hlasů) - 
Zlepšit propojení Hlučína a Bobrovníků pro pěší a 
cyklisty a zlepšit dostupnost městského hřbitova.

Problematika lokálních topenišť – zvýšit osvětu, 
kontrolu (8.- 9. místo, 7 hlasů) - Řešit dlouhodo-
bý problém s občany, kteří používají k topení ne-
vhodná paliva, případně spalují odpadky.

Řešit absenci sociálního bydlení ve městě (10. 
místo, 6 hlasů) - Zabývat se problematikou vy-
tvoření nízkonákladových bytů pro občany měs-
ta. Jedná se zejména o rodiny, které se dostanou 
do finančních problémů, případně mladé rodiny.

Jako další problémy města byly diskutovány 
problémy zateplení zbývajících školních budov, 
ohrožení bezpečnosti občanů podomními prodej-
ci, rekonstrukce povrchu hřiště v Bobrovníkách 
nebo zajištění více informačních tabulí o turistic-
kých cílech ve městě Hlučíně a okolí. Tyto problé-
my však měly tak malou podporu občanů, že se 
mezi TOP problémy nedostaly.                       (mp)

Největší problémy navržené veřejným forem, konaným 9. 4. 2013 jako TOP problémy města Hlučína
– nyní se k nim můžete vyjádřit i vy!

Problém města bez pořadí důležitosti - pouze u dvou, z vašeho hlediska největších problémů, udělejte   ý

	 o	 Nutnost řešení obchvatu města
	 o	 Problematika lokálních topenišť – zvýšit osvětu, kontrolu
	 o	 Řešit problematický výjezd z lokality Rovniny na silnici I/56
	 o	 Řešit cyklodopravu ve městě
	 o	 Vybudovat chodník (cyklostezku) mezi Hlučínem a hřbitovem Březiny
	 o	 Vybudovat chodník (cyklostezku) mezi Borovníky a hřbitovem Březiny
	 o	 Řešit absenci alternativního školství ve městě (Montessori)
	 o	 Řešit absenci sociálního bydlení ve městě
	 o	 Zajistit zlevněné vstupné pro seniory na sportovní  a kulturní aktivity města
	 o	 Řešit bezpečnost v městských parcích (výskyt nepřizpůsobivých občanů, uživatelů drog atd.)
	 o	 Jiný problém (vypište):

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Anketní lístek můžete odevzdat osobně, na MěÚ Hlučín v přízemí budovy „A“ do schránky označené TOP problémy, 

poštou na MěÚ Hlučín, Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín, s označením ANKETA, e-mailem na adresu praskova@hlucin.
cz, v  případě, že využijete elektronický formulář (www.hlucin.cz  (levá lišta – životní prostředí – Místní agenda 21)

Termín odevzdání  anketních lístků je nejpozději do 24. 5. 2013

ANKETA - ANKETA - ANKETA - ANKETA - ANKETA - ANKETA - ANKETA - ANKETA - ANKETA - ANKETA - ANKETA - ANKETA - ANKETA - ANKETA 
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……………………………………………....  zde odstřihněte .……………………………………………….
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Město Hlučín, ve spolupráci s pracovní skupinou komunitního plánování Hlučínska „Senioři“, pořádá:

Zájezd pro seniory - Moravská Brána
S průvodcem Mgr. Arnoldem Dudkem
Zájezd se uskuteční v úterý 28. května 2013.
Odjezd autobusu v 7:30 od Kulturního domu v Hlučíně.

Cena 300,-Kč (v ceně je vstupné a oběd)

Navštívíme Lipník nad Bečvou, hrad Helfštýn, Zbrašovské aragonitové jeskyně, lázně Teplice nad Bečvou.
Přihlášku můžete odevzdat u Mgr. Danuše Vichánkové, kancelář C 204 MěÚ Hlučín.
Telefonní číslo: 595 020 317, 725 053 622.
……………………………………………....  zde odstřihněte .……………………………………………….

Přihláška na zájezd pro seniory z Hlučína 

Jméno:     …………………………….…………………………………….…………………….
Bydliště:    …………………………….…………………………………….…………………….
Rok narození:   …………………………….   Telefon: …………………………….
Datum přihlášení:   ……………………………. 
Zaplacená částka 300,- Kč                                                                 qqaq Podpis:  ……………………………..

Podrobnější informace získáte na tel. Č. 595 020 317, 725 053 622 nebo v kanceláři C 204 v budově MěÚ Hlučín.

V pátek 31. května si celá Evropa jako ka-
ždoročně připomene Světový den bez ta-
báku, který vyhlašuje Světová zdravot-
nická organizace (WHO). Akce budou 
probíhat v mnoha městech po celé České 
republice.

V Hlučíně bude tato kampaň zaměřena opět ze-
jména na prevenci narůstajícího kuřáctví u mla-
distvých. Proto je osvětová akce je zaměřena na 
školní mládež. Proběhne v pátek 31.5. od 9 do 
12 hodin v Kulturním domě. Akce je specifická 
v tom, že zde nebudou přednášet či prezentovat 

dospělí, ale žáci a studenti, kteří předvedou své 
práce, nápady a podněty ostatním žákům. Proto si 
žáci škol, které projevily o účast na této akci zá-
jem,  připravují již v průběhu školního roku různé 
počítačové prezentace, literární a výtvarné práce 
nebo scénky, které pak ukáží svým vrstevníkům 
z ostatních škol. Doufáme, že tak pojaté prezen-
tace osloví účastníky setkání a žáci a studenti si z 
akce odnesou velké množství informací a námětů 
k zamyšlení. Cílem samozřejmě je, aby mladí lidé 
kouřit vůbec nezačali anebo pokud s kouřením již 
experimentují, kouřit přestali.

Město se již počtvrté přihlásilo ke Dni bez tabáku Harmonogram 
sběru a svozu vytříděných

plastů z domácností
Hlučín, Darkovičky,

Bobrovníky
II. čtvrtletí 2013

Upozornění: Pytle s plasty je nutno vy-
stavit před šestou hodinou ráno v den 
svozu!
Termíny svozu: 
středa 8. květen 2013 svozová oblast A
středa 15. květen 2013 svozová oblast B
středa 22. květen 2013 svozová oblast C
středa 5. červen 2013 svozová oblast A
středa 12.červen2013 svozová oblast B
středa 19.června 2013 svozová oblast C

svozová oblast

A  

svozová oblast

B  

svozová oblast A - město Hlučín od ulice Opavská a Ostravská 
směrem na Darkovičky 
svozová oblast B - město Hlučín od ulice Opavská a Ostravská 
směrem na Bobrovníky 
svozová oblast C - městské části Darkovičky a Bobrovníky
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Patrně největší rozšíření  jmelí v České re-
publice je v Moravskoslezském kraji. Za-
sahuje také do kraje Olomouckého, Zlín-
ského a Jihomoravského a východních 
Čech.

Jmelí je stálezelený poloparazitický keřík dvou-
domé rostliny – samčí trsy nemají kulovité plody 
a mají zlatavé vybarvení, může žít 30-40 let, vý-
jimečně i více, záleží na dlouhověkosti dřeviny, 
osídluje nejen staré stromy, ale i mladé sazenice 
v blízkosti napadených stromů. Vývoj od nalepe-
ní semene na větev do vytvoření kvetoucího trsu 
trvá 5 let.

Bobule neobsahují mnoho výživných látek, přes-
to je v zimě konzumují bobuložraví ptáci. Seme-
na jmelí po průchodu trávícím traktem mají lepší 
klíčivost. Právě skrz ptačí trus se pak jmelí šíří. 
Zejména pak na krátké vzdálenosti. Druhý způsob 
šíření semen je na zobácích a na jiných částech těl 
ptáků. Tak se semena dostanou snadno i na  znač-
né vzdálenosti. 

Jmení při silnějším napadení oslabuje vitalitu 
hostitelské dřeviny zejména v důsledku odnímání 
vody a živin. Zatěžuje a narušuje větve a násled-
kem toho dochází k jejich ulamování. Dochází k 
zasychání vrcholů stromů, částí stromu nebo větví 
a samozřejmě k dalšímu šíření jmelí do okolí silně 
napadených dřevin. 

Dřeviny nejčastěji napadené jmelím jsou zejmé-
na všechny druhy lip, topol kanadský a bílý, javo-
ry, jeřáby, jabloně, ale i akáty, hlohy, jedle a bo-
rovice.

Jak se před jmelím chránit? Udržovat dřeviny v 
dobré kondici, přihnojit draslíkem, který je spotře-
bován při transportu živin, méně významné stro-
my, které jsou opravdu velmi silně napadené, ra-
ději vykácet. Pokud se chceme jmelí zbavit z již 
napadeného stromu, je třeba trs jmelí ořezat i s 
tenkou větví – pouhé vylamování nestačí, do 3 
let vyrostou znovu další trsy. Po vylomení trsu na 
kosterní větvi nebo kmeni ovázat místo černou fo-
lií, bez světla již trsy znovu nevyrostou. 

Jmelí je sice poloparazit, ale má i své pozitivní 
stránky. Jsou to zejména léčivé účinky. Sbírá se 
z jabloní, hlohu, lípy nebo borovic (jmelí z topo-
lů se nedoporučuje používat). Snižuje krevní tlak, 
působí močopudně, tlumí některé bolesti hlavy, 
závratě a působí antiskleroticky, užívá se i k léč-
bě rakoviny. Působí jako kardiosedativum a zasta-
vuje krvácení, odstraňuje pocit návalů do hlavy, 
ovlivňuje činnost slinivky a reguluje vylučování 
žluči do střev. Koupele nebo omývání nohou po-
máhají při léčbě křečových žil a bércových vředů. 
Nemělo by se vařit protože obsahuje termolabilní 
látky, užívá se nejčastěji ve formě vodního výluhu 

Jmelí bílé a ochrana dřevin proti rozšíření tohoto poloparazita

z nakrájených suchých nebo čerstvých listů, jako 
lihová tinktura nebo injekčně. 

A pak samozřejmě nesmíme zapomenou, že 
jmelí máme všichni spojené s nejkrásnějšími 
svátky v roce – s vánocemi. Jmelí o těchto svá-
tečních dnech chybí jen v málokteré domácnosti a 

polibek pod větvičkou jmelí patří k tradičním vá-
nočním zvykům.

Převzato z letáku Ošetřování 
dřevin, jmelí bílé, prevence a

ochrana, zpracovaného
Evou Mračanskou

Ve druhé polovině ledna byly poplatní-
kům poplatku za komunální odpady roz-
neseny složenky k úhradě tohoto poplat-
ku. 

Ne vždy se však složenky podařilo doručit. Ně-
kde chyběly nebo nebyly označené schránky na 

dopisy, jinde chyběla čísla na domech. Každý 
poplatník je však v souladu s obecně závaznou 
vyhláškou města č. 9/2012 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů, povinen tento poplatek zapla-

tit bez ohledu na to, zda složenku obdržel. Výše 
poplatku zůstala stejná jako v loňském roce, 
tj. 500,-Kč. Termín pro platbu je nejpozději do 
31.5.2013. K tomuto datu musí být již částka při-
psána na účet města Hlučína. Po tomto datu bude 
poplatek zvýšen na 1,3 násobek.  Odbor ŽPa KS

Poplatek za komunální odpady 
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Kulturní a sportovní akce a události v Hlučíně - květen 2013

Letošní nekonečná zima nás 
všechny dlouho trápila. Nedo-
čkavě jsme čekali na jaro, kte-
ré přišlo s velkým zpožděním. 
Jaro jsme proto rádi přivítali 
hudbou a zpěvem u nás v Hlu-
číně v Červeném  kostele.

Dne 14. dubna 2013 zněly prostory 
kostela hudbou Bohuslava Martinů a 
Antonína Dvořáka. Ženská část Hlu-
čínského smíšeného sboru a členové 
Základní umělecké školy v Hlučíně 
předvedli malou část z jejich rozsáh-
lého hudebního díla.

Antonín Dvořák – hudební sklada-
tel světového významu – si zamilo-
val moravské lidové písně. Použil  
texty některých písní   a zhudebnil  
je způsobem sobě vlastním – složil 
Moravské dvojzpěvy  - jsou nejori-
ginálnějším projevem jeho hudební 
fantazie. Z této kytice jsme zazpíva-
ly šest písní.

Naše sólistka Světlana Ličková 
uvedla koncert  za  klavírního dopro-
vodu Karin Basovníkové dvěma pís-
němi z Davidovy Knihy Žalmů.

Další světově proslulý český hu-
dební skladatel Bohuslav Martinů 
žil dlouhá léta v zahraničí, kde také 
zemřel. V mnoha jeho skladbách se 

ozývají tóny stezku po domově, po 
rodné zemi. To je slyšet zejména v 
kantátě Otevírání studánek. Právě 
otvírání studánek - čištění po zimě 
- bývalo kdysi krásným zvykem na 
vesnicích. Studánky tu často bývaly 
jediným zdrojem pitné vody a proto-
že to bývala práce žen a děvčat, neo-
bešla se bez zpěvu. Ve  vzpomínkách 
se tak Bohuslav Martinů vrací do mi-
lovaného rodného kraje. Skladba pů-
sobila neobyčejně silným dojmem 
na všechny naše posluchače.                                     

Krásné sólové party zpívaly Barbo-
ra Jirásková, Tereza Jirásková  a  Pa-
vel Kozel – člen ND M, recitoval Vít  
Pískala. Hudebně byla kantáta pod-
barvena houslemi, violou a klavírem 
v podání Evy  Chamrádové,  Andrey  
Poštulkové,  Veroniky  Stoklaso-
vé a Karin Basovníkové.  Dívčí část 
sboru  byla připravena pod vedením  
Sylvy   Pivovarčíkové  a  Marty  Ji-
ráskové. Průvodním slovem nás pro-
vázela Helenka Dudková.  Všichni 
jsme  rádi zpívali a hráli pod taktov-
kou Barbory Bortlové.

Dlouhodobý potlesk  posluchačů  
nám byl milou odměnou.

E. Svobodová

Jarní koncert vyháněl zimu

4.5. 16:00 Koncert komorního orchestru Lidové konzervatoře Ostrava Koncert Červený kostel
4.5. - 5.5. 9:00 Výstava pěstitelů květin IRIS Hlučín Výstava Kulturní dům
7.5. 16:30 Země Morava - její zamlčená vznešenost a krása Přednáška Zámecký televizní klub
12.4. - 10.5. Mých 5 Nej - fotografická výstava Výstava Červený kostel
10.5. 16:30 Klub drátování Pro děti DDM Hlučín
11.5. Rybářská soutěž O pohár MO ČRS Hlučín Pro děti DDM Hlučín, Kružberk
11.5. - 12.5. 13:30 Hlučínský talent 2013 Sport Kulturní dům
15.5. 16:30 Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže Pro děti DDM Hlučín
16.5. - 13.6. Interaktivní, zábavná a vzdělávací výstava pro celou rodin Výstava Červený kostel
18.5. XVIII. Slezská výstava psů Výstava Sportovně-rekreační areál
19.5. 16:00 Dědečkovy pohádky pro kluky a holky Pro děti Zámecký televizní klub
21.5. 9:00 Setkání mladých malířů-natěračů v Hlučíně Soutěž Mírové náměstí
21.5. 18:00 Svět objektivem Ivy Třískové - Černá Hora Přednáška Zámecký televizní klub
24.5. Muzejní noc a Noc kostelů Slavnosti
25.5. 16:00 Roztančené náměstí Sport Mírové náměstí
31.5. 8:00 Den otevřených dveří Jiné Areál Záchranného útvaru HZS ČR
1.6. 14:00 Dětský den Pro děti Sportovně-rekreační areál
11.4. - 10.6. Ve znamení ohně Výstava Muzeum Hlučínska

V minulém čísle Hlučínských no-
vin avizovalo Muzeum Hlučínska 
připravovanou besedu s hosty – prof. 
Janem Sokolem a Mgr. Jiří Zajícem. 
Z důvodu časové zaneprázdněnosti 
obou pozvaných se překládá beseda 
na podzim. Děkujeme za pochopení.

Vážení příznivci, rádi bychom Vás informovali o vydání no-
vého čísla Vlastivědného časopisu Hlučínsko č. 1/2013, který 
vydává Muzeum Hlučínska a Společnost přátel Muzea Hlučín-
ska. Tématem pro tento rok se stali „Světci v životě Hlučín-
ska“. Přehled jednotlivých příspěvků si můžete prohlédnout v 
přiloženém obsahu. Časopis lze zakoupit u nás na Informač-
ním centru v Muzeu Hlučínska, dále si jej můžete předplatit 
na stránkách http://www.spmh.cz/casopis a postupně budou 
přibývat i další prodejní místa. Cena časopisu činí 35 Kč. 

Beseda s hosty
se odkládá
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Skřivánek z Hlučína
Jak probíhala dětská
pěvecká soutěž v Opavě? 
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Fórum řeší problémy
Co přineslo veřejné 
fórum o TOP problémech?

hlučínskénoviny

Desátého května v odpoledních hodinách na náměstí totiž vy-
pukne tradiční hlučínský Majáles. K lásce nebude nejspíš zvát 
hrdliččin hlas, ale hlas svěžích hudebních skupin, které na ná-
městí přijedou a odehrajou své koncerty plné jarní energie 
načerpané přes zimu v hudebních klubech, zkušebnách a na-
hrávacích studiích.

Jedním z těch hlasů bude skupina, která nemá od prvního ročníku před 
čtyřmi lety jedinou absenci. Jsou to místní Beatles Collection Band, kte-
ré na Majáles zveme každoročně. Kromě toho, že nemá nikdy problém 
roztančit všechny generace od těch nejmladších až po důchodce, ji zve-
me taky proto, že se na nápadu znovuobnovení tradice hlučínských ma-
jálesů podílela.

Jako další letos najisto zahrají hlučínský Kakaczech a ostravská Kaprio-
la – „babska hardrockova kapela z Ostravy“. Těšte se i na další vystupu-
jící, jejichž jména se dozvíte v blízké době z plakátů! A možná přijdou i 
mažoretky!

Akci organizuje Žákovský  parlament Města Hlučína, složený z žáků 
a studentů hlučínských základních škol a gymnázia a financuje ji Město 
Hlučín. Je to akce od studentů pro studenty, pracující i důchodce a může 
tak každý rok doplnit program Kulturního centra.

Nenechte si tedy 10. května od 16.00 hod. ujít příležitost k přivítání jara, 
potkání  nových i starých známých, poslechu příjemné hudby. A kdo ví – 
třeba dojde i na tu lásku!                                                               Jan Sonnek

Máchův lásky čas letos později

V sobotu 6. dubna 2013 se konal v Kul-
turním domě Hlučín již 29. ročník taneční  
soutěže Hlučínská lilie a 1. ročník Morav-
skoslezské ligy. Akci pořádalo Kulturní 
centrum Hlučín za finanční podpory Mo-
ravskoslezského kraje.

Soutěže se zúčastnilo celkem 162 soutěžních 
párů, mezi kterými se objevili tanečníci nejen z 
tanečních klubů z Ostravy, Orlové, Opavy, Haví-
řova, Kroměříže, Zlína, Třince, Prostějova, Olo-
mouce, ale také z Prahy a ze slovenského Marti-
na. Postupně proběhlo celkem šestnáct  tanečních 
soutěží v kategoriích hobby, junioři, dospělí a se-
nioři.

Atmosféra v průběhu celého dne byla výborná 
také díky mohutné podpoře více jak 300 diváků. 
Přestože se z tolika soutěží stal doslova taneční 
maratón, tak páry předváděly skvělé ukázky latin-
skoamerických a standardních tanců. Pastvou pro 
oči byly především skvělé výkony v kategoriích 
dospělých. Stejně jako v minulých letech nezkla-
maly hlučínské taneční páry. V kategorii „dospě-
lí B“ obsadily páry z Klubu sportovních tanců při 
Kulturním domě Hlučín první místa. Soutěžící na 

prvních místech byli oceněni poháry, diplomy a 
dámy dostaly symbolický květ lilie, která je i sym-
bolem celé soutěže. Menším dětem udělaly radost 
plyšové hračky.

Pochvalu si zaslouží všichni zaměstnanci kul-
turního centra, kteří v kulturním domě připravili 
dobré zázemí pro hladký průběh soutěže a výraz-

ně tak přispěli k pružné organizaci celého taneč-
ního maratónu. Návštěvníci si také během soutěž-
ního dne mohli prohlédnout na speciální panelové 
stěně fotografie z loňského ročníku Hlučínské li-
lie. Letošní ročník se skutečně vydařil a všichni se 
už těší na ten příští, který bude jubilejní, třicátý.

(mp)

Hlučínská lilie
nezklamala

Dne 3. dubna 2013 se věkový průměr na Obvodním oddělení 
Policie ČR Hlučín značně snížil, to když jej navštívily děti z 
Mateřské školy Bohuslavice a Mateřské školy Závada. 

Celkem 67 dětí se poté zúčastnilo přednášky vedoucího oddělení npor. 
Ing. Jiřího Marzolla a zástupce vedoucího npor. Bc. Aleše Kareše zaměře-
né na základní informace o Policii ČR, bezpečnosti dětí v silničním pro-
vozu i běžném životě, předvedení základního vybavení a výstroje policis-
ty, služebních pomůcek a služebního vozidla. V průběhu přednášky měli 
jak děti, tak paní učitelky spoustu dotazů, na které jim policisté odpovědě-
li. Děti si prohlédly policejní cely a místnost dozorčí služby a po příjem-
ně strávené hodině odcházely plné dojmů a rad do života. Spokojené byly 
také paní učitelky, které s radostí uvítaly možnost návštěvy policistů pří-
mo v mateřských školách.                                                                     (ak)

Policisté a dětiPolicisté a děti
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Házená v Krakově
Hráčky reprezentovaly
naše město v Polsku.
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Místo kytičky
Přivítali jsme:
Kristýna Outratová *2013
Dan Kružberský *2013
Karolína Havlíková *2013
Viktorie Zátopková *2013

Jubilanti:
Marie Kovalová *1928
Alfréd Koval *1926
Antonín Hlavenka *1926
Jan Darda *1933
Bruno Novák *1928
Anna Šantová *1922
Anna Krabičková *1928
Marta Dzieržová * 1924
Jiřinka Macečková *1921

Rozloučili jsme se:
Hedvika Pavlorková *1934
Evald Weiss *1936
Anna Hlavenková *1931

Děkuji celé rodině, přátelům a známým za pro-
jevenou soustrast, květinové dary a za účast při 
posledním rozloučení s milovanou babičkou, paní 
Annou Hlavenkovou. Touto cestou také velké díky 
patří otci Martinu Kubešovi, pohřební službě Bre-
uer a všem, kteří nám pomohli vypravit pro mou 
milovanou babičku důstojný pohřeb.

Za celou rodinu vnučka Helena. 

Děkuji  všem příbuzným, přátelům, sousedům a  
známým,  kteří svým projevem soustrasti dopro-
vodili mého drahého a milovaného manžela pana 
Evalda Weisse na jeho poslední cestě.  Zároveň 
touto cestou děkuji všem za květinové dary, panu 
kaplanovi za vlídná a procítěná slova útěchy, hud-
bě, nosičům, varhaníkovi a chrámovému sboru sv. 
Cecílie za krásný zpěv.

Za celou zarmoucenou rodinu manželka Hilda.

Rád bych touto cestou poděkoval všem příbuz-
ným a známým za projevenou soustrast, květinové 
dary a účast při posledním rozloučení se zesnulou 
Hedvikou Pavlorkovou. Poděkování patří rovněž 
pohřební službě Breuer za vzorné zajištění všech 
záležitostí souvisejících s uspořádáním pohřbu.

Za celou rodinu  manžel Helmut.

Od čtvrtku 4. 4. 2013 do neděle 7. 4. 2013 
se hráčky Handballclubu Hlučín zúčast-
nily 33. ročníku Mezinárodního turna-
je házené o pohár Lajkonika v polském 
Krakově.

V turnaji bojovalo o prvenství celkem 83 druž-
stev dívek a kluků v několika kategoriích. Náš od-
díl vyslal do bojů dvě družstva dívek. 

Jedno družstvo bojovalo v kategorii ročník naro-
zení 1998 a druhé družstvo mladší ročník naroze-
ní 2000. Naše starší hráčky obhajovaly vítězství z 
loňského roku. Postupový klíč, dle kterého se po-
stupovalo do finále, byl letos ke starším hráčkám 
nelítostný. Po jediném zaklopýtnutí a prohře v zá-
kladní skupině nám unikly boje o prvenství. Naše 
starší družstvo dívek nakonec vybojovalo páté 
místo z patnácti družstev v této kategorii.

V kategorii mladších žaček ročník 2000 nastou-
pilo patnáct družstev. Ani v tomto případě postu-
pový klíč našim hráčkám nepřál. Boje o finále 
nám unikly. Mladší dívky vybojovaly ve své sku-
pině čtvrté místo.

Naše hráčky obsadily obecně ve svých skupi-
nách slušná přední místa a podle ohlasů organi-
zátorů a trenérů ostatních družstev se určitě v me-
zinárodní konkurenci neztratila. Lze to usoudit z 
množství pozvání na další turnaje v Polsku, které 
následně hlučínské hráčky dostali. 

Velký dík patří nejen jim, ale i trenérům. Měs-
tu Hlučín děkujeme za propagační předměty. Při 
každém zápase náš soupeř obdržel tašku s dárky, 
které zviditelňují město Hlučín.

Radek Czyž

Házenkářky v Krakově na čtvrtém a pátém místě

Volejbalový oddíl oslaví na podzim 50. vý-
ročí vzniku. V jednotlivých týmech se mu 
závodně věnuje více jak sedmdesát hrá-
ček a hráčů, kteří nedělají městu ostudu. 
Naopak, výkonnost jde stále nahoru a to 
se zákonitě odráží i ve výsledcích. Škoda 
jen, že členská základna není širší.

Největším úspěchem volejbalistů z posled-
ní doby je 3. místo druholigových mužů. „Za-
tím je to naše nejlepší umístění, ale myslím, že 
bychom mohli dosáhnout i na druhé místo,“ říká 
hrající trenér mužstva Miroslav Kvapil, který ně-
kolik let oblékal i extraligový dres a ve svých 43 
letech hraje se spoluhráči, kteří jsou o generaci 
mladší. Nadšenců, kterým sport pod vysokou sítí 
učaroval, je naštěstí v Hlučíně více. Na nich to-
tiž mnohdy závisí další osud volejbalu ve městě. 
„Zájem mladých lidí o sport je dnes malý. Vět-
šina jich sedí u počítače a podle toho to i vypa-
dá. Máme problém nabrat nové lidi a jsme rádi, 
když se nám jich do oddílů podaří získat tak de-
set ročně. Ne všichni ale vydrží. Také nám někteří 
dobří hráči odcházejí. Jen letos jsou to čtyři kluci 
z juniorů, kteří končí střední školu a jdou na vy-
sokou,“ přibližuje situaci František Košař, nestor 
hlučínského volejbalu. Ten se volejbalu věnoval 
jako aktivní hráč a už více než 40 let trénuje různá 
volejbalová mužstva.

Jako předseda sportovní komise města situa-
ci objektivně hodnotí: „Máme velké štěstí, že 
jsou mezi námi lidé jako Martin Mika,Veronika 
Zoubková a Martin Večeřa. Je to práce, která sto-
jí spoustu času nejen během týdne, ale i o víken-
dech. Hrají se zápasy, turnaje a tak to bez nadšení 
nejde. Samozřejmě to nejde bez peněz. Každoroč-

ně provoz klubu přijde na zhruba 280 tisíc korun. 
Jen za nájem sportovní haly a tělocvičny jsme v 
minulém roce zaplatili přes 127 tisíc korun. Nej-
větší dotaci dostáváme od města, část od sponzo-
rů, ale je to stálý boj. Sponzoři mnohdy pomoc 
slíbí, pak si to rozmyslí. Troufám si říct, že bez 
podpory města bychom nemohli vůbec fungovat.“

V současné době má oddíl mužstva žaček, juni-
orek, juniorů, žen a mužů. Volejbal má ve městě 
dobré podmínky. Všichni si pochvalují sportovní 
halu a také zázemí, bez kterého to nejde. Paradox-
ně o nějaký další postup do vyšší soutěže mužů 
není mezi volejbalisty zájem. Znamenalo by to 
totiž hrát celostátní ligu. Ta v sobě zahrnuje kro-
mě cestování po celé republice také méně volného 
času a hlavně více finančních prostředků.

Nápadů, jak hlučínskému volejbalu pomoci, je 
přitom celá řada. „Bylo by fajn, kdyby na zápasy 
chodilo více diváků. Snažíme se informovat ve-
řejnost prostřednictvím letáků nebo Hlučínských 
novin, ale pořád to není ono. Potřebovali bychom 
také navázat spolupráci s ligovými mužstvy, se 
kterými bychom mohli hrát přípravná utkání nebo 
jim nabídnout, aby někteří jejich hráči hostovali u 
nás. Bylo by to oboustranně výhodné. Jejich kluci 
by si zahráli a pro nás by to byla další motivace ke 
zlepšení. Chtěli bychom z Hlučína vybudovat vo-
lejbalovou baštu, jakou je třeba Ostrava,“ přibli-
žuje některé plány trenér Miroslav Kvapil, který 
je motorem družstva mužů.

Pokud byste měli zájem připojit se k hlučínským 
volejbalistům, pak neváhejte a přijďte mezi ně. 
Bližší informace najdete na klubových stránkách 
www.volejbalhlucin.cz.

(mp)

Podaří se v Hlučíně vybudovat volejbalovou baštu?



18. 5. Mezinárodní výstava psů
1. 6. Den dětí, Fichtel cup
8. 6. Den hlučínských legend
15. 6. MOTO VALNÍK (na výletě) 2
21. - 22. 6. Zodiac – sportovně hudební den

28. 6. Helax summer party
29. 6. Street basketball
5. - 6. 7. Hlučínské pivní slavnosti
2. - 3. 8. ŠTĚRKOVNA OPEN MUSIC 2013
31. 8. - 1. 9. Hlučínský krmáš

Pestrá škála akcí se letos během jara a 
léta uskuteční na břehu Hlučínského je-
zera. Areál například opět nabídne piv-
ní speciály během dvoudenních Hlučín-
ských pivních slavností, výstavu psů či 
sportovně hudební den nazvaný Zodiac. 
Chybět nebude ani druhá největší hu-
dební přehlídka v Moravskoslezském 
kraji Štěrkovna Open Music. Uskuteční 
se 2. a 3. srpna.

„Snažíme se, aby areál nebyl jen místem pro 
rekreaci. Je to místo, které si zaslouží kultur-
ní a společenské akce. Některé pořádáme sami, 
pro jiné plochu jen pronajímáme a do některých 
vstupujeme jako spolupořadatelé,“ vysvětlil ředi-
tel SRA Petr Breitkopf.

Letos se bude v areálu Hlučínského jezera konat 

devět akcí. Sezonu tam odstartovala už 27. dubna 
soutěž hasičů. Připravuje se ale i velký den dětí 
či tradiční Street basketball. V polovině května 
pak mezinárodní výstavu psů.

„Volné pátky nebo soboty vyplníme diskotéka-
mi, případně hudebními večery na Terase a Cha-
loupce,“ doplnil Breitkof.

Rock punkový festival se připravuje na 15. 
června. V rámci akce MOTO VALNÍK (NA VÝ-
LETĚ) vystoupí Karpina (SK), Slobodná Európa 
(SK), Zóna A (SK), Alkehol, Harley a řada dal-
ších. 

Akce je spojená s oslavou druhých narozenin 
rádia Čas Rock a vstupenky jsou v prodeji za 
200 korun.

Pivní slavnosti 5. a 6. července opět nabídnou 
pestrou přehlídku pivních speciálů. Připraven 

bude i zajímavý hudební program, jehož hlav-
ní hvězdou bude Rock and Rooll Band Marcela 
Wodmanna.

Skutečně mezinárodní bude letos festival Štěr-
kovna Open Music. Vystoupí na něm Kapely z 
USA, Izraele a Slovenska.

„Těšit se návštěvníci mohou na No name, kape-
lu N.O.H.A., a slovenské zástupce Tublatanka a 
Szidi Tobias. Vystoupí i Portless, Děda Mládek 
Ilegal Band, Už jsme doma, Nebe a řada dal-
ších,“ vyjmenoval za pořadatele hudební akce 
David Moravec.

Tradiční Hlučínský krmáš bude pomyslnou 
tečkou za pestrou kulturní sezónou. Letos bude 
kromě jiného hostit populární skupinu Verona a 
dnes už legendárního Ivana Mládka s jeho Ban-
jo Bandem.

Léto na břehu jezera nabídne pivní speciály i velký festival
LÉTO NA ŠTĚRKOVNĚ





Jste si 100% jisti, že jsou vaše WWW stránky

skutečně bezpečné?

ANTI HACKER
V HODNOTĚ 3900 Kč

AUDIT ZDARMA
*

* Více info na www.bezpecnostwebu.cz

MASÉRSKÉ a REKONDIČNÍ SLUŽBY
VĚRA KLADIVOVÁ

Dům služeb, 1.patro
Hrnčířská 4, 748 01  Hlučín

Telefon: 731701957
 email: kladivova.v@seznam.cz

Pouze na objednávku.

Nabízené služby:
BOWENOVA TLAKOVÁ MASÁŽ

DORNOVA METODA a BREUSSOVA MASÁŽ
BAŇKOVÁNÍ

TĚLOVÉ SVÍCE
ODKYSELENÍ ORGANISMU

KLASICKÉ MASÁŽE

JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST

VYKOUPÍME POUŽITÉ
AUTOBATERIE, ELEKTRO-

MOTORY, TRAFA A SVÁŘEČKY
ZA 10 KČ/KG   

MĚDĚNÉ      KABELY S IZOLACÍ
ZA 15 - 60 KČ/KG                       
DLE VÝTĚŽNOSTI

V PŘÍPADĚ KONKRÉTNÍ
NABÍDKY VĚTŠÍHO MNOŽSTVÍ

CENA DOHODOU

VOLEJTE 737844749

Sídliště OKD, J. Nerudy 4, Hlučín
tel: 732 305 627
www.monadekorschop.cz

Na prodejně najdete den-
ně moučníky s chutí domácí-
ho pečiva vyráběné ve vlast-
ní výrobně při prodejně. Dále 
vám na objednávku vyrobí-
me dort, zákusky, perníky a 
další cukrářský sortiment.

ZAKÁZKOVÉ CUKRÁŘSTVÍ
Provoz sauny ve sportovní hale

Hlučín květen 2013
  3. 5. Pátek 14 – 21  ženy
  4. 5. Sobota 14 – 21  muži + mix
  10. 5. Pátek 14 – 21  ženy
  11. 5. Sobota 14 – 21  muži + mix

V období od 12. 5. do 22. 9. sauna uzavřena.

Soukromá inzerce

n Prodám zánovní pánské 
kolo za 10 000 Kč. Tel.: 
777 835 727.

n Pronajmu byt 2+1 v Hlu-
číně, ulice Písečná, zacho-
valý, nová okna, nový vý-
tah, 57 m2. Kontakt: 608 
764 155.

n Pronajmu garáž, ul. Okra-
jová, 500 Kč /měsíc. Tel.: 
607 590 499.

  290,-
Kolostrum 60 tablet 

Objednávejte na eshopu www.cistamedicina.cz

V prodeji také chlorella na hubnutí a detoxikaci, vitaminy B 
pro kardiaky, přírodní antidepresivum, pomoc s erekcí atd.

pouze za
+ poštovné je zadarmo!!!

české


