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Hlučínská rozhledna
Přes všechny svízele je stále 
prostor pro optimismus...

Veřejné fórum
Z diskuze vyplynulo deset
TOP problémů města.

Zastupitelstvo města Hlučína
Kulturní dům Hlučín

10. dubna od 16:00 hodin

POZVÁNKA

POZVÁNKA

Osobností roku se stal pan Josef Hlubek

Originální způsob poděkování ženám 
za jejich práci zvolil starosta města  Pa-
vol Kubuš. U příležitosti mezinárodní-
ho svátku žen pro ně Kulturní centrum 
Hlučín připravilo zábavný pořad, který 
byl vážným i nevážným povídáním o že-
nách. Nechyběly v něm hudební a diva-
delní vstupy zajímavých účinkujících a 
také spousta legrace.

Pátek 7. března začal netradičně i na městském 
úřadě. Starosta dopoledne předal všem pracov-
nicím úřadu kytičku jarních narcisů a poděkoval 
jim za jejich práci.

Odpoledne byly pozvány ženy z městských 
organizací do kulturního domu, kde pro ně byl 
připraven bezmála dvouhodinový program. Hu-
dební doprovod obstaral smyčcový orchestr 
Gaudi Musicae. Hovořilo se o výjimečném údě-
lu žen na Hlučínsku a na podiu se postupně vy-
střídaly tři známé hlučínské spisovatelky, Eva 
Tvrdá, Jana Schlossarková a Anna Malchárko-
vá. Všechny se ve své knižní tvorbě věnují že-
nám a jejich osudům. Velkým potleskem odmě-

nili diváci veselou scénku o pečení svatebního 
koláče, kterou předvedly děti z Vřesiny pod ve-
dení paní učitelky Dvořáčkové. To, že jsou ženy 
mladé v každém věku, předvedly seniorky z Bo-
latic. Ty svým vystoupením plném vtipných dia-
logů a narážek několikrát rozesmály celý sál. 

Pořad se nesl ve stále lehčím tónu, a tak se ná-
vštěvnice mohly pokochat netradiční módní pře-
hlídkou, tentokrát v provedení mužů, a také ta-
nečním vystoupením Haiťanů, které ztvárnili 
členové divadelní skupiny Nahodile. 

Na závěr poděkoval starosta všem přítomným 
ženám za práci, kterou odvádějí pro město Hlu-
čín a každé z nich předal květinu. Nálada byla 
výborná a co je hlavní – všichni se dobře bavili.

(mp)

Netradiční Kytice pro ženy

Charita Hlučín se rozhodla po  letech ob-
novit sběr použitého šatstva. Hlavním z 
důvodů je to, že se objevila řada firem, 
které se na sběr šatstva specializují, insta-
lují sběrné kontejnery nebo šatstvo sváží. 

Tyto aktivity jsou podnikatelskými záměry, kte-
ré mají s humanitární činností často jen málo spo-
lečného. Šatstvo, které občané Hlučína odevzdají, 
končí zcela mimo region. Přitom je zde řada lidí 
bez domova či lidí v nouzi, kteří by je mohli ještě 
dobře upotřebit.

Proto jsme se rozhodli vstoupit do spolupráce s 
Charitou Hrabyně, která v prostorách bývalých 
kasáren v Koblově zřídila třídírnu šatstva. Jsme 
schopni garantovat, že část vámi darovaných věcí 
bude zpětně využita potřebnými občany Hlučín-
ska. Děje se tak především ve spolupráci s Odbo-
rem sociálních věcí a zdravotnictví města. Na od-
bor a na Charitu se potřební lidé přímo obracejí a 
můžeme jim tak účinně a adresně pomoci. Další 
část šatstva je využívána organizací Nová šance, 
která poskytuje azylové ubytování celé řadě obča-
nů Hlučínska, kteří přišli o svůj domov. Působíme 
v tomto regionu a považujeme za správné, aby-
chom se snažili pomoci především občanům Hlu-
čínska.                                                Lukáš Volný

ředitel Charity Hlučín

SBĚR ŠATSTVA V HLUČÍNĚ
Charita Hlučín vyhlašuje na tyto dny sběr šatstva:

čtvrtek 13. března 2014      čtvrtek 10. dubna 2014
čtvrtek 15. května 2014      čtvrtek 12. června 2014

(vždy od 15.00 do 17.00 hodin)

Sběr se bude konat v sídle Charity Hlučín, U Bašty 275/3.

Co sbíráme především:
zimní i letní boty, zimní i letní bundy, ponož-

ky, spodní prádlo, svetry, mikiny, košile, trička, tep-
láky, čepice, rukavice, šály, spací pytle a další
Jak bude s nasbíraným oblečením naloženo:

Šatstvo bude vytříděno, nejpoužitelnější a nejkvalitnější čás-
ti budou ve spolupráci s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví 
MěÚ Hlučín použity jako pomoc pro lidi bez domova z Hlučína a 
okolí, popřípadě další potřebné. Zbylé oděvy budou ponechá-

ny Charitě Hrabyně pro další potřebné a pro její vlastní aktivity.

Nepožadujeme žádný doklad z čistírny, pouze prosíme, aby šat-
stvo nebylo viditělně ušpiněno. Nejlepší variantou, je přinést da-

rované věci již v igelitových pytlích, není to však podmínkou. 
Prosíme také, abyste neumisťovali šatstvo mimo uve-

dený čas sběru kdekoliv v okolí budovy! Děkujeme. 

Charita Hlučín obnovuje 
pravidelný sběr šatstvaMěsto Hlučín vyhlašovalo 13. března 2014 

v Červeném kostele výrazné osobnosti a 
reprezentanty města Hlučína za rok 2013.

V oblasti sportu obsadil první místo tenisový pár 
Tenisového klubu Hlučín Ondřej Moravec a To-
máš Wanderburg, který v minulém roce vyhrál pět 
celostátních turnajů ve čtyřhře. Na druhém místě 
se umístil nadějný brankář FK Darkovičky Jakub 
Kodeš. 

Mezi kolektivy se na prvním místě umístilo 
družstvo mužů volejbalového oddílu TJ Hlučín, 
které v minulé sezóně dosáhlo až na 3. místo ve 
2. volejbalové lize. Druhé místo obsadili úspěšní 
fotbalisté FK Darkovičky. Ti se v roce 2013 pro-
pracovali ve skupině 1B na první místo. Třetí mís-
to obsadily starší žačky Handballu Club Hlučín.

Osobností roku se stal pan Josef Hlubek, člo-
věk, který má spoustu originálních nápadů a svým 
nadšením dokáže strhnout spoluobčany města pro 
mnoho zajímavých akcí. Pod jeho nominaci při-
pojilo svůj podpis více jak 230 občanů Hlučína.

Na svůj zralý věk, je plný energie a nápadů. Je 
neustále v pohybu a životní vitalitu by mu mohl 
leckdo závidět. Však také jeho životním krédem je 
heslo „Kdo chce něco udělat – hledá způsob. Kdo 
nechce dělat nic – hledá výmluvy“.               (mp)
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Od dubna už opět můžete využívat měst-
ská hřiště. Loňské zkušenosti potvrdily, 
že je o ně velký zájem. 

Největší asi o nádherný nově vybudovaný are-
ál u ZŠ na Rovninách, kde se dá hrát fotbal, vo-
lejbal nebo si můžete jen tak zaběhat. Maminky 
určitě ocenily příležitost zajít si odpoledne s dět-

mi na některé z nových dětských hřišť, které se v 
posledních letech vybudovaly u mateřských škol. 

Na dodržování pořádku na hřištích budou dohlí-
žet správci a bylo by také vhodné, abyste respek-
tovali provozní řád. Ten zakazuje kouření, kon-
zumaci alkoholu nebo vodění pejsků.

(mp)

Víceúčelové hřiště Darkovičky
pondělí - neděle 8:00 - 21:00
Ve dnech školního vyučování je od 8:00 - 13:00 vyhrazeno pro ZŠ Darkovičky
Víceúčelové hřiště ZŠ dr. M. Tyrše v Hlučíně (v provozu od 15.4. - 15.10.)
pondělí - pátek 15:00 hod. - 19:00 hod. V době letních prázdnin prodlouženo do 20:00
sobota a neděle 9:00 - 12:00  a 14:00 - 19:00
Víceúčelové hřiště ZŠ Hlučín-Rovniny (v provozu duben - říjen)
dny školního vyučování 16:00 - 20:00
mimo dny školního vyučování 10:00 - 20:00
Zahrada MŠ Severní (v provozu duben - říjen)
duben, říjen: pondělí - pátek 16.30 hod.–18.00 květen, září: pondělí – pátek 16.30 hod. – 19.00
mimo provozní dny MŠ 14.00 – 18.00 hod. mimo provozní dny MŠ 14.00 hod. – 19.00
(soboty, neděle, svátky, prázdniny) (soboty, neděle, svátky, prázdniny)
Zahrada Dětská Rehabilitace Hlučín, ul. Hluboká (v provozu duben - říjen)
pouze v pracovní dny 11:30 - 17:30
* Po dobu zateplovacích prací bude zahrada pro veřejnost uzavřena. Předpokládaná doba ukončení 
zateplovacích prací je konec června 2014

      

Městská hřiště se otevírají veřejnosti

Projekt Zpracování územního plánu měs-
ta Hlučína CZ.1.06/5.3.00/17.08539 byl 
spolufinancován z prostředků EU - ERDF, 
prostřednictvím Integrovaného operač-
ního programu. „Šance pro Váš rozvoj“,  
www.strukturalni-fondy.cz/iop.

Město Hlučín získalo dotaci na projekt „Zpraco-
vání územního plánu města Hlučína“ z Integrova-
ného operačního programu EU. Dotace na projekt 
byla poskytnuta ve výši 100 %.  

Projekt byl ukončen 31.1.2014 předáním Ná-
vrhu územního plánu Urbanistickým střediskem 
s.r.o.  pořizovateli. Práce na Územním plánu měs-

ta Hlučína budou nadále pokračovat i po ukonče-
ní projektu veřejným projednáním, úpravou návr-
hu v souladu s výsledky projednání, vyhotovením 
čistopisu a posléze Zastupitelstvo města Hlučína 
vydá nový územní plán formou opatření obecné 
povahy. Ten se tak stane závazným podkladem 
pro místně příslušný stavební úřad.

Návrh nového územního plánu je k nahlédnutí 
na internetových stránkách města Hlučína v sekci 
Územní plánování, inženýrské sítě, nebo na Měst-
ském úřadě v Hlučíně, odboru výstavby, odděle-
ní územního plánování a památkové péče, Mírové 
náměstí 23, v kanceláři č. A 119. 

Dotace na zpracování územního plánu města

Vážení spoluobčané,

jaro je období, kdy se veškerá příroda probouzí 
k novému ročnímu cyklu. Stejně i my lidé nabí-
ráme ze sluníčka tolik potřebnou životní energii. 
Příroda rozkvete, odložíme zimní oblečení a 
budeme hledat možnosti jak trávit čas venku. Na 
zahradě, na hřišti, na kole nebo venku na lavičce. 
Energii budou potřebovat rodiče při péči o děti, 
někdo pro péči o slabé a nemocné a my ostatní 
pro práci v zaměstnání. Na jaře bude také více 
práce pro nezaměstnané, na stavbách nebo při 
jiných sezónních činnostech. Jaro nás všechny 
nastartuje k intenzivnímu životu. 

Také město se všemi svými organizacemi roz-
jíždí nové aktivity. Konají se akce zaměřené na 
společenské, kulturní a sportovní vyžití občanů, 
na školky, školy i sociální služby. V dubnu se pro 
veřejnost otevírají městská hřiště a zahrady pro 

maminky s dětmi. Je jich čím dál více - u dětské 
rehabilitace, u kulturního domu nebo u mateřské 
školky na sídlišti OKD. Letos přibude v Darko-
vičkách další. Nové hřiště na Rovninách se už 
loni plně využívalo, stejně jako nově opravený 
sportovní areál u školy na ul. Hornické. Co nevi-
dět se chystáme upravit dopravní hřiště u parku 
a čekají nás také nezbytné opravy některých ko-
munikací po zimě.

Duben je i měsícem, kdy se ve městě konají akce 
ke Dni Země. Ty jsou zaměřeny především na děti 
a tak se bude malovat na chodník, soutěžit ve 
sběru papíru nebo  se budou na štěrkovně chytat 
ryby. Takovým milým jarním pohlazením byl ná-
kup ptačích budek pro naše školy a školky. Děti 
si je samy postavily a pověsily na školních zahra-
dách. Teď už netrpělivě vyhlížejí, jestli si právě 
tu jejich budku nějaký ptáček vybere na vyvedení 
mláďat. Potěšila mě také iniciativa studentů gym-

názia, kteří nám na jeden den přemění náměstí 
na sluneční hvězdárnu. Určitě nebudu sám, kdo 
se na tuto netradiční akci přijde podívat.

Přeji vám krásné prožití jarního měsíce dubna

Pavol Kubuš
starosta

Výtah z usnesení z 94. - 95. schůze 
Rady města Hlučína
Rada města Hlučína:
n rozhodla schválit přijetí účelové dotace na pro-

jekt „Jsme tu pro občany – aktivity MA21 a 
Zdravého města Hlučín“ a uzavřít smlouvu o 
poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslez-
ského kraje

n rozhodla o jmenovitém seznamu zpracování 
projektových  dokumentací financovaných z 
vyčleněných prostředků rozpočtu města Hlučí-
na na rok  2014 

Výtah z usnesení 30. zasedání
Zastupitelstva města Hlučína
Zastupitelstvo města Hlučína:
n schválilo 8. aktualizaci Strategického plánu 

ekonomického a územního rozvoje města Hlu-
čína na období 2008 – 2018

n schválilo vstup města Hlučína do Místní akční 
skupiny Hlučínsko jako právoplatného člena s 
hlasovacím právem ke dni 1. dubna 2014

n odvolalo na vlastní žádost pana Ing. Waltra 
Hrušku z funkce člena Osadního výboru Bob-
rovníky s účinností od 7.3.2014  a zároveň sta-
novilo na funkční období Zastupitelstva města 
Hlučína zvoleného pro volební  období  2010 
– 2014  počet členů Osadního výboru Bobrov-
níky na šest.

Dne 6. března kolem poledne přijal stráž-
ník služebny Městské policie Hlučín ozná-
mení od občanky, která si všimla, jak z 
rozestavěného domu na Hrnčířské ulici 
odnáší několik mužů železo. 

Na místo neprodleně vyjela hlídka městské po-
licie a skutečně na místě zastihla 37-letého muže, 
který za pomoci kamarádů vynáší z domu 5ti me-
trovou kolejnici. Tu chtěli odvézt na přistaveném 
dvoukoláku. Vzhledem ke způsobené škodě se 
jednalo o přestupek a věc převzala státní policie. 
Majitel domu ale následně zjistil ztrátu železných 
stropnic a dalšího železa. Zloději v domě vytrhali 
elektrické rozvody, které chtěli zpeněžit ve sběrně. 
Při dalším šetření policisté s překvapením zjistili, 
že muži postupně do sběrny odvezli železa celkem 
za  více jak 60 tisíc korun.                                   (mp)

Všímavost se vyplatila
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Dne 14. 3. 2014 bylo za účasti vedení měs-
ta a původního majitele na Hasičské sta-
nici v Hlučíně slavnostně uvedeno do vý-
jezdového režimu vozidlo Nissan Patrol. 

Jedná se o automobil, který město koupilo za 
symbolickou jednu korunu od Martina Myšky z 
Přerova. Přestavba vozidla si vyžádala další ná-
klady ve výši 130 tisíc korun a většinu prací pro-
vedli členové Jednotky sboru dobrovolných hasi-
čů Hlučín vlastními silami.

Vozidlo usnadní pomoc občanům - umožní ha-
sičům hospodárnější a efektivnější výjezdy k zá-
sahům, u kterých není potřeba nasazení cisterny 
nebo většího zásahového automobilu. Bude vy-
užíváno také při poskytování neakutních služeb, 
tzn. při zpřístupnění bytů a likvidaci bodavého 
hmyzu. Svou konstrukcí nabízí auto také možnost 
využití v terénu a ve srovnání s jinou speciální 
technikou má minimální nároky na prostor.

(jh)

Dobrovolní hasiči mají nové auto

Také v letošním roce mohly organizace a 
spolky, ale i fyzické osoby požádat o dota-
ci na činnost z městského rozpočtu. Roz-
dělovalo se celkem 4.800.000 Kč, stejně 
jako loni. Celkem se o dotace ucházelo 65 
žadatelů a všem, kromě osmi, byla dotace 
přiznána.

Na žádosti z oblasti sportovní bylo uvolněno 
3.520.000 Kč, na žádosti z oblasti kulturní 130.000 
Kč a na žádosti z oblasti sociální 1.000.000 Kč. 
Zůstalo ještě 150.000 Kč na ostatní žádosti. 

Přidělené finanční prostředky budou poskytnuty 
ve dvou splátkách. První ve výši 75% okamžitě 
a zbývajících 25% v závislosti na daňových pří-
jmech města v říjnu.

Návrh na rozdělení dotací podle žádostí v jed-
notlivých oblastech navrhla komise pro kulturu a 
školství, komise pro tělovýchovu, sport a volný 
čas mládeže, sociální komise rady města a finanč-
ní výbor zastupitelstva. Rada města i zastupitel-
stvo pak tyto návrhy bez připomínek odsouhlasi-
ly. 

Rozdělení dotací je zřejmé z následující tabulky, 
kdy v prvním sloupečku je pořadové číslo žádos-
ti, v dalším žadatel případně účel a v posledním 
schválená částka.

(mp)

 Pronájmy prostor k výročním schůzím (mimo částku vyčleněnou na dotace z rozpočtu města) 20 000

 Výdaje  na provoz hřišť a sportovišť města (z rozpočtu Odboru školství a kultury) 413 000

1 Jiří Kremser - festival kuriozit a rekordů 2014 Pelhřimov 0

2 Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, ZO 0285 Darkovičky 7 000

3 pí. Eva Vojevodová, pro Klub důchodců Vrablovec 6 000

4 Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Hlučín 7 000

5 Myslivecké společenství Orel Darkovice-Darkovičky, o.s. 5 000

6 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičů Hlučín - Bobrovníky 20 000

7 p. Gerhard Machala, pro Klub seniorů Darkovičky 10 000

8 p. Gerhard Wicker, pro Klub seniorů Hlučín 9 000

9 TJ Sokol Bobrovníky 65 100

10 Hlučínský smíšený sbor 20 000

11 p. Adámek Marek, pro Florbalový tým hlučínských ministrantů 18 700

12 Fond ohrožených dětí pobočka FOD Opava - služba v rodinách s dětmi 0

13 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 0

14 BESKYD DZR, o.p.s. 0

15 Fotbalový klub Darkovičky 498 200

16 Fond ohrožených dětí pobočka FOD Opava - AMTcentrum 5 000

17 Handballclub Hlučín 133 300

18 Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, ZO 0324 Hlučín 2 7 000

19 Dětský ranč Hlučín 0

20 Dětský ranč Hlučín 232 500

21 pí. Slípková Vlasta, pro Klub seniorů Bobrovníky 8 000

22 KLUB PŘÁTEL TANEČNÍCH AKTIVIT Hlučín, o.s. 15 000

23 Sdružení slezsko-německých přátel Hlučínska v Hlučíně 5 000

24 ŠK „U FREDA“ Darkovičky 3 000

25 Český svaz ochránců přírody ZO Nový Jičín 5 000

26 Renarkon, o. p. s. 40 000

27 SK FC Hlučín - podpora, sport. příprava a výchova mládeže; provoz a údržba sport. areálu 1 653 100

28 Sdružení sportovních klubů Vítkovice 0

29 Chrámový sbor sv. Cecílie Hlučín 3 000

30 p. Matěj Ostárek, na organizaci letního stanového tábora 15 000

31 Charita  Hlučín 780 000

32 Vařešinky HLUČÍN 5 000

33 Tenisový klub HLUČÍN 300 200

34 Asociace turistických oddílů mládeže ČR, oddíl 19108 ORION Hlučín 34 200

35 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Hlučín - město 5 000

36 SK SPRÁVNÍ CHLAPI Hlučín 13 600

37 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu HLUČÍN - BOBROVNÍKY 5 000

38 p. Oldřich Hrubý, pro dechovou hudbu HLUČÍŇANKA 10 000

39 AMK Hlučín - Automotoklub 20 000

40 TJ Hlučín 342 300

41 Jayman MMA Fighting systems Hlučín 34 000

42 Cable Wakeboard Club Hlučín 29 200

43 Český svaz chovatelů Základní organizace Hlučín 5 000

44 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Hlučín 35 000

45 Občanské sdružení Nová šance 60 000

46 Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Hlučín 7 000

47 Montessori centrum Hlučín 30 000

48 p. Tomáš Plaček pro sportovní florbalový oddíl 32 400

49 Poradenské a informační centrum pro sluchově postižené, o.s. 5 000

50 AGRI NOSTRA 0

51 pí. Simona Fryštacká pro Sekec Mazec Band 6 000

52 Mgr. Lukáš Krček pro GAUDI MUSICAE 20 000

53 Specializovaná základní organizace Českého zahrádkářského svazu IRIS Hlučín 5 000

54 KVH MO-S 21 - Družstvo Stráže Obrany Státu 9 000

55 Sportovně střelecký klub Hlučín 13 600

56 Sbor dobrovolných hasičů Darkovičky 15 000

57 Služby Dobrého Pastýře 30 000

58 SK Mažoretky Paprsky Hlučín 10 000

59 p. Petr Martiník pro organizaci běhů Hlučínem 0

60 Společnost přátel Muzea Hlučínska 16 000

61 pí. Monika Gattnarová, pro dětský pěvecký sbor 10 000

62 Základní kynologická organizace Hlučín-Rovniny Pořadové číslo 20603 10 000

63 Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava,o.s. 40 000

64 SK - HC - PRAJZ HLUČÍN 40 800

65 Asociace TOM ČR, TOM 4332 ZÁLESÁK 30 800

CELKEM K ROZDĚLENÍ 4 800 000

Město rozdělilo bezmála
5 milionů korun na podporu 
aktivit ve městě
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Nebývale dynamický rozvoj, nárůst za-
dlužení českých domácností, neschopnost 
tvorby rezerv a další aspekty zcela změni-
ly pohled české společnosti na problema-
tiku finanční gramotnosti.

S tou se nyní setkávají nejen žáci středních škol, 
ale i jejich mladší vrstevníci ze škol základních. 
Jinak tomu není ani na naší škole, kde už třetí rok 
probíhá výuka finanční gramotnosti a kde naši 
žáci úspěšně reprezentují nejen naši školu, ale i 
město, okres a kraj  v soutěži „FINANČNÍ GRA-
MOTNOST“ vyhlášené Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR.

V loňském roce žáci dr. Miroslava Tyrše slavi-
li velký úspěch probojováním se do celostátního 
kola, které proběhlo v České národní bance v Pra-
ze.

Do tohoto školního roku jsme s novým soutěž-
ním družstvem ve složení: David Šimek, Sabina 
Kočišová a Jakub Osmančík vstoupili vítězstvím 
v okresním kole, kde jsme nenašli přemožitele.

Na konci února nás tedy čeká kolo krajské. Snad 

Žáci ZŠ dr. Miroslava Tyrše opět první v okrese

se nám i letos, mezi 668 školami z celé České re-
publiky, bude dařit a pan Miroslav Singer, guver-

nér ČNB, nás opět přivítá v celostátním finále.                           
Edita Beranová

vyučující

Martin Groh z 9. třídy na ZŠ Hornic-
ká patří mezi tři nejlepší mladé chemiky 
v Moravskoslezském kraji. Naše město i 
kraj teď pojede reprezentovat na celostát-
ní finále do Pardubic. 

V letošním školním roce probíhá 2. ročník soutě-
že Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR, je-
hož pořadatelem je Univerzita Pardubice, Fakulta 
Chemicko-technologická. 

V celém Česku se do soutěže zapojilo 8000 žáků, 
mezi nimiž nechyběli ani žáci 9. tříd základní ško-
ly Hornická. Tři z nich reprezentovali školu v teo-
retické části regionálního kola. Do praktické čás-
ti bylo vybráno už jen 30 nejlepších soutěžících z 
celého kraje. Mezi nimi byli dva hlučínští deváťá-
ci, Martin Groh a Mikuláš Kocurek. 

Obsadili třetí a čtrnácté místo. Slavnostní vyhlá-
šení výsledků a předání hodnotných cen za regio-
nální kolo proběhlo v Ostravě. Martin Groh si za 
3. místo odnesl tablet a je jedním ze čtyřiceti žáků, 
kteří změří své síly v celostátním kole v Pardubi-
cích v teoretických znalostech i praktických do-
vednostech.

Bronislava Halusková

Třetí nejlepší mladý
chemik v kraji je z Hlučína

Letošní ročník soutěže učňů - „Mladý ma-
líř 2014“ se konal na výstavišti v Praze 
– Holešovicích ve dnech 13. - 15. března 
2014. Soutěž připravil Cech malířů a la-
kýrníků ČR v rámci výstavy „Pragointe-
riér“ a „Panelový byt a dům“.

Soutěže se zúčastnilo jedenáct nejúspěšnějších 
škol z celé republiky i ze zahraničí (Slovensko, 
Německo), které vyučují oboru Malíř a natěrač.  
Byla pořádána dle mezinárodních kritérií a skláda-
la se z náročného praktického zadání, které obná-
šelo vyhotovení povinné a volné tvorby. Povinná 
tvorba zahrnovala řadu dekorativních malířských 
technik, které měli soutěžící umístit na plochu dle 
zadání. Součásti povinné tvorby bylo domíchání 
barevného odstínu podle zadané předlohy a nátěr 
dřevěného výrobku. U volné tvorby se jednalo o 
návrh barevného řešení části schodiště za použití 
rovněž různých malířských dekorativních technik. 
Soutěž byla postavena na kreativitě a především 
na zručnosti jednotlivých soutěžících.

Hlučínské učiliště reprezentoval Petr Heglas a 
Pavel Bolacký, kteří se svého úkolu zhostili vel-
mi dobře.  Volnou tvorbu jednoznačně vyhráli;  u 
povinné měli menší nedostatky.  Odborná komise 
složena výhradně ze členů cechu ocenila zejména 
barevné sladění volné části a přesnost v provede-
né povinné části.  

Malíři z Hlučína na soutěži v Praze

Komorní orchestr Gaudi Musicae uvede 
12. 4. 2014 v 15 hodin v kostele sv. Jana 
Křtitele v Hlučíně koncert pod názvem 
Křížova cesta. 

V součinnosti s dalšími účinkujícími, bude bě-
hem koncertu, živými lidmi ztvárněno 14 obra-
zů z poslední cesty Ježíše Krista. Kromě hud-
by uslyšíme také poezii na duchovní téma. Celý 

Křížová cesta
v originálním provedení

koncert se ponese v poklidném duchu pozdně 
postní doby. Tento projekt je realizován za fi-
nanční podpory města Hlučín.

Lukáš Krček
autor projektu

Krásné čtvrté místo získali žáci hlučínského uči-
liště také zásluhou učitele odborného výcviku 
Františka Kozáka, který žáky na soutěž připra-
voval.  Žáci obdrželi hodnotné ceny od sponzorů 
soutěže. Fotografie ze soutěže naleznete na strán-
kách školy (www.ouhlucin.cz).

Karel Balarin
OU a PrŠ Hlučín
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Recitátoři postupující do okresního kola
0. kategorie Markéta Strušková ZŠ Hlučín – Darkovičky Perníková chaloupka, F. Hrubín

Patricie Gajdová ZŠ a MŠ Vřesina O princezně na hrášku, M. Černík
1. kategorie Adéla Broukalová ZŠ Hlučín - Rovniny Dopis z Tábora, L. Pavlásek

Adéla Kundrátová ZŠ Hlučín - Darkovičky Basta fidli trumpeta, J. Žáček
2. kategorie Vojtěch Žolnerčík ZŠ Hlučín - Hornická Nevěsty, M. Kratochvíl

Marie Jirásková ZŠ Hlučín - Darkovičky Mariana a Klára, M. Lukešová
3. kategorie Nikola Stanková ZŠ dr. Miroslava Tyrše Restaurant u Bumbrlíčka, J. Žáček

Kateřina Buchvaldková ZŠ dr. Miroslava Tyrše Jména, M. Kratochvíl
4. kategorie Kristýna Šrámková ZŠ a MŠ Píšť Muřin, F. Směja

Daniela Adámková ZŠ Hlučín Rovniny Vlk a beránek, I. A. Krylov

Celostátní přehlídka dětských recitátorů 2014
Ve čtvrtek 20. února 2014 se v Domě dětí 
a mládeže v Hlučíně uskutečnilo okrskové 
kolo soutěže v dětské recitaci, určeno dě-
tem ze všech tříd ZŠ. 

Ze základních kol postoupilo do okrskového 
kola 76 dětí. Zúčastnily se děti ze ZŠ Hlučín – 
Rovniny, Hlučín – Tyršova, Hlučín – Hornická, 

Hlučín - Darkovičky, Hlučín - Bobrovníky, Dar-
kovice, Děhylov, Vřesina, Šilheřovice, Píšť, Hať 
a Bohuslavice.

Soutěžilo se v pěti věkových kategoriích. Odbor-
ná porota měla těžký úkol, vybrat    z tak velkého 
množství recitátorů ty nejlepší, kteří by svou ško-
lu reprezentovali v okresním kole v Opavě.

:

Všem postupujícím srdečně blahopřejeme a přejeme jim mnoho úspěchů v okresním kole.  
       Veronika Novosadová

DDM Hlučín

Dům dětí a mládeže Hlučín již několik 
desítek let nabízí možnost prožít léto na 
klasické stanové základně ve Sloupu v 
Moravském krasu, nedaleko jeskyně Ma-
cocha.

Je to klidná a čistá lokalita vyhledávaná pro lé-
čebné a tlumící účinky při chronických onemoc-
něních horních cest dýchacích. 

   Tábořiště se nachází na rozlehlé louce v přímé 
blízkosti lesa, ale zároveň asi kilometr od cent-
ra obce. 

Základna má kapacitu 46 míst ve stanech pro 
děti a další místa pro personál tábora, součástí 
jsou i dva velké vojenské stany, které slouží jako 
sklad materiálu a nouzový prostor pro činnost v 
případě nepříznivého počasí.

Lehkými dřevěnými stavbami by se dal nazvat 
objekt kuchyně, jídelny, koupelny a také pět su-
chých WC s betonovými jímkami. Ke všem úče-
lům na táboře (vaření, běžná hygiena, koupání v 
teplé vodě, čištění zubů) používáme vodu z veřej-
ného vodovodního řadu obce Sloup.

Základna je pod pravidelným dozorem Krajské 
hygienické stanice Brno. Dětský lékař je denně k 
dispozici přímo v obci Sloup. Tábořiště má vlast-
ní rozvod elektrické energie.

Děti jsou ubytovány ve stanech s dřevěnou pod-
sadou o rozměrech 2 x 2 m, součástí stanu je po-
lička mezi dvěma dřevěnými lůžky (palandami), 
které jsou umístěny 50 cm nad zemí a spací plo-
chu tvoří povlečené molitany o tloušťce 10 cm. 
Takže měkoučké spaní. Je třeba přivézt vlastní 
spací pytel a podle uvážení polštářek. Podlážka ve 
stanu je z důvodu izolace a snadnějšího čištění z 
PVC.

O děti se starají kolektivy zkušených pracovní-
ků s dlouholetou praxí, připravují zajímavý pro-
gram, který akceptuje pravidla pobytu v přírodě, 
věkové zvláštnosti dětí a v neposlední řadě jejich 
bezpečnost. 

Táborníci si určitě vyzkoušejí, jak být přírodě 
blíž, jak obstát v kolektivu dalších dětí a bezpo-
chyby získají nová přátelství.

Marcela Košáková

Rodiče, nebojte se
poslat děti pod stan  

Březen – do knihovny vlezem. I to bylo 
možná březnové motto mnoha lidí, proto-
že letošní burza knih se setkala s nebýva-
le velkým zájmem veřejnosti. Připomeň-
me, že burza knih funguje tak, že do ní 
zájemci mohou přinést své knihy, pro kte-
ré již doma nemají místo. Zároveň si mo-
hou zdarma odnést knihy, které do burzy 
poskytl někdo jiný, a to i v případě, že do 
burzy žádné knihy nevěnují. 

Burza letos probíhala na chodbě před knihov-
nou ve dnech 17.-21. března. Lidé mohli přinášet 
darované knihy již v předcházejícím týdnu, aby-
chom měli čas je přetřídit a zhruba rozdělit podle 
žánrů. Nebyla to snadná ani čistá práce, ale zato 
velmi zajímavá. Rukama nám prošlo odhadem 
dva a půl tisíce knih, brožur, sešitků a časopisů, 
z nichž asi pětina byla ve zcela dezolátním stavu 
a z burzy byla vyřazena. Našly se i dnes již kuri-
ózní tituly jako například brožura „35 let socialis-
tického zemědělství v okrese Opava“ nebo knihy 
z jiných knihoven. Našli jsme zde dávno vyřazené 
knihy nejen z hlučínské knihovny, ale také z Lud-
geřovic, Ostravy, Přerova nebo Holešova a bylo 
zajímavé sledovat, jak i knihy, které byly již ode-
psány z fondu, stále kolují mezi lidmi a hledají 
si své čtenáře. Mezi knižními dary se objevily i 
stoleté knihy, kancionály, cizojazyčné knihy nebo 
ročníky časopisů. Návštěvnost burzy byla tak vy-

soká, že již po prvním dnu byla téměř polovina 
knih rozebrána a nadšení čtenáři si libovali nad 
svými „úlovky“. 

Ačkoli burza knih byla hlavním a největším lá-
kadlem mezi březnovými akcemi knihovny, na 
své si přišli i zájemci o historii nebo cestopisné 
besedy. V Zámeckém klubu proběhla přednáška 
dlouholeté prezidentky Moravského národního 
kongresu, historičky a spisovatelky PhDr. Aleny 
Ovčačíkové na téma Čarodějnické procesy v Ev-
ropě a na Moravě. Návštěvníci si poslechli velmi 
zajímavý výklad doplněný o prezentaci týkající 
se kořenů pronásledování čarodějnictví, inkvizice 
a práva útrpného v dějinách lidstva a čarodějnic-
kých procesů na severní Moravě a ve Slezsku v 
17. století. Koncem března proběhla také cesto-
vatelská přednáška s Monikou a Jirkou Vackový-
mi, kteří projeli na kolech mnoho zemí světa. Do 
Hlučína nám přijeli představit svou cestu po třech 
největších karibských ostrovech – Kubě, Jamajce 
a Dominikánské republice. V březnu jsme také za-
hájili malou výstavu třinácti knih našeho čtenáře 
Alfonse Cigana. Jedná se o soubor literatury s du-
chovní tématikou, které pan Cigan sepsal a svázal 
pro osobní potřebu a čtenářům knihovny je nabízí 
k nahlédnutí.  Knihy si můžete prohlédnout až do 
konce dubna.

Lucie Kostková
vedoucí knihovny

Burza knih a další březnové akce přilákaly do zámku čtenáře
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V září 2013 se studentkou hlučínského 
gymnázia stala Japonka Makoto Kuru-
mi. Během více než 6 měsíců poznala ško-
lu, učitele i žáky, a proto jsme ji požádali o 
srovnání české a japonské školy. 

„Když porovnám školu v České republice a Ja-
ponsku, tak existuje jedna věc, kterou mám nej-
více ráda na české škole, a to SVOBODA, kterou 
studenti mají.

Je to také ten největší rozdíl mezi japonskou a 
českou školou. Studenti můžou nosit náušnice, 
piercingy či tetování, panuje zde svoboda.

Česká a japonská škola

Obřadní síň městského úřadu zažila v 
pondělí 10. března 2014 hned dvě slav-
nostní události. Na obou se objevili stu-
denti v univerzitních talárech a obě spo-
jovalo také to, že studenti byli ve věku, 
kdy byste je ve školních lavicích rozhod-
ně nehledali. Ale tak už to u Univerzity 
třetího věku chodí.

Dopoledne proběhla slavnostní promoce 26 
studentů - absolventů už třetího studijního cyk-
lu. 15 z nich jsou Hlučíňáci a zbývající z okol-
ních měst a obcí. Město nabízí možnost studia 
Univerzity třetího věku ve spolupráci s Vysokou 
školou podnikání, a.s. Studuje se dva roky, bě-
hem kterých studenti absolvují celkem čtyři se-
mestry. Výuka probíhá jednou týdně v odpoled-
ních hodinách na Gymnáziu Josefa Kainara v 
Hlučíně. Vyučovací předměty jsou počítače, cizí 
jazyk, právo a umění.

Ukončení studia proběhlo skutečně slavnostně. 
Zúčastnili se jej starostové okolních obcí a také 
celá řada rodinných příslušníků a přátel. Nechy-
bělo ani přání všeho nejlepšího do dalšího živo-
ta s nově nabytými znalostmi od starosty města 
Hlučína Pavola Kubuše.

V odpoledních hodinách čekala slavnostní 
imatrikulace na nové studenty. V loni nebylo 
studium otevřeno a to se projevilo na větším po-
čtu zájemců v letošním roce. Celkem jich studi-
um zahájilo 35, z toho 22 přímo z Hlučína a 13 
„přespolních“.

Přejeme všem studentům mnoho studijních 
úspěchů, hodně nových vědomostí a taky spous-
tu zajímavých spolužáků. Vždyť mnoho takto 
navázaných kontaktů se změní v trvalé přátel-
ství na celý zbytek života.

(mp)

Jedni končí, druzí začínají

Umíš jezdit na koloběžce? Zvládneš udržet rovnováhu či se sou-
středit při hodu na cíl? Pokud alespoň jednou zněla odpověď 
na tyto otázky ANO a nebojíš se konkurence, přijď se za námi 
podívat do Školní družiny ZŠ dr. Miroslava Tyrše a zúčastnit se 
dalšího ročníku jarního Skotačení. 

Soutěžit se bude v mnoha disciplínách, můžeš zde najít nové kamarády a 
seznámit se s pestrým vybavením, které naše školní družina nabízí. Čekat 
bude všechny i sladká odměna. Pokud nám počasí bude přát, strávíme spor-
tovní odpoledne venku na našem sportovním hřišti. Součástí akce bude i 
prohlídka vnitřních prostor ŠD.  Dovolte nám srdečně Vás pozvat 29.4.2014 
od 15 hod. na již druhé jarní Skotačení. Vítáni budou nejen naši žáci a děti z 
blízkého okolí školy, ale především adepti na budoucí prvňáčky a samozřej-
mě jejich rodiče.                                                                     Ivana Bukačová

vychovatelka ŠD

Zveme vás na Skotačení se školní družinou

Japonské školy jsou v těchto věcech daleko přís-
nější. Žáci jsou kontrolováni – a pokud se u nich 
něco takového najde, dostanou za to přísný trest. 
Například nesmí chodit 6 dní do školy. To samé 
platí pro mobily. V Japonsku žáci musí mít mobil 
vypnutý a v tašce po celý školní den. Jestli někdo 
mobil vytáhne během vyučování, učitel mu ho za-
baví a po vyučování zavolá rodičům, kteří si pro 
něho musí přijít. Rodiče pak potrestají děti doma, 
např. jim dají domácí vězení na dobu, kterou sami 
stanoví. Domácí vězení je asi nejčastější trest v 
Japonsku.

Mám ráda japonskou školu, ale kvůli těmto dů-
slednostem jsou hodiny velice tiché. Učitelé stu-

denty pouze učí, studenti je jen poslouchají a za-
pisují si. Kdežto tady v ČR jsou studenti mnohem 
více aktivní a v hodinách komunikativní.

Možná je to proto, že jim učitelé dávají prostor. 
Existuje tu jakási komunikace mezi učiteli a stu-
denty. Chtěla bych, aby tomu tak bylo i v Japon-
sku. 

Mám ale také věci, které se mi tady zas až tak 
nelíbí. Obzvláště to, že zde nejsou školní unifor-
my. Některé školy v Japonsku je také nemají, ale 
je jich opravdu málo. Tady mám každé ráno trab-
le, co si mám obléct. A nikdy se neumím rozhod-
nout.“                                                   Makoto Kurumi

studentka IV.B

Specializovaná základní organizace ČZS IRIS 
Hlučín pořádá ve dnech 26. - 27. dubna výsta-
vu narcisů a ostatních květin jara, doplněnou 
obrazy Libuše Markové z Hlučína.

Výstava bude otevřena v Kulturním domě v Bo-
laticích v sobotu od 10 do 18 hodin a  neděli  od 9 
do 18 hodin. Svými květinami se přijedou pochlu-
bit pěstitelé ze Šumperka, Žiliny, Gorzyc z Polska 
a také pěstitelé z Hlučína. Na krásnou podívanou a 
pěkně prožité chvíle mezi  jarními  květinami vás 
zvou pořadatelé Irisu Hlučín.

Pozvánka na Floru
ZO ČZS Hlučín - město pořádá ve čtvrtek 
24. dubna 2014 zájezd na FLORU Olo-
mouc s nově otevřeným pavilónem A.

Odpoledne navštívíme historické město Lipník s 
jeho jeho střešní zahradou a nedaleký hrad Helf- 
štýn. Odjezd v 7 hod od KD Hlučín, návrat kolem 
18 hod. Cena 240 Kč (člen ZO) a 280 Kč ostatní 
účastníci. Možnost přihlásit se je v prodejně Za-
hradkář. Výbor ZO zve srdečně všechny zájemce!

Jana Sabolová

Výstava narcisů v Bolaticích

O hotových dokladech
se dozvíte na internetu
Od 1. dubna 2014 zavádí Městský úřad 
Hlučín novou službu pro občany. 

Necháte-li si vyhotovit občanský průkaz, ces-
tovní pas nebo řidičský průkaz, budete o mož-
nosti vyzvednutí informováni prostřednictvím 
stránek města na www.hlucin.cz. Přesné infor-
mace vám sdělí pracovníci úřadu při podání žá-
dosti.
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Město Hlučín, člen Národní sítě zdravých 
měst, se letos již podvanácté opět zapoju-
je do celostátní a celosvětové kampaně k 
oslavám Dne Země. 

22. duben – to je datum, na které Den Země, ten-
to svátek životního prostředí, každoročně připa-
dá. První kampaň pod názvem Den Země proběh-
la 22. dubna 1970 ve Spojených státech a měla 
za cíl upozornit širokou veřejnost na problematiku 
životního prostředí a prosadit otázky ochrany ži-
votního prostředí i do vysoké politiky. Již tenkrát 
se připravených akcí zúčastnilo téměř 20 milionů 
lidí, převážně studentů.

Postupně se kampaň rozšiřovala a zapojovalo se 
stále více zemí i jednotlivců. Od roku 1990 se do 
oslav zapojuje i Česká republika. Koncem dubna 
a zejména tento konkrétní den se na celém světě 
pořádají festivaly, koncerty, výstavy, pochody, mí-
tinky, úklidové akce a mnoho dalších aktivit, kte-
ré mají vztah k ochraně životního prostředí a naší 
planety Země.

V letošním roce jsme jako město Hlučín, ve spo-
lupráci s Kulturním centrem Hlučín, Gymnáziem 
Josefa Kainara a Domem dětí a mládeže připravili 
k této příležitosti následující akce:

Pro školy:

l 15. dubna od 9.00 hodin v Kulturním domě 
Hlučín diashow „Kouzelná planeta“ o Mexiku 
a Madagaskaru pro základní školy

l 22. dubna od 9.00 hodin v Kulturním domě 
Hlučín představení „Finanční kabaret“ pro zá-
kladní školy

l 29. dubna od 9.30 do 11.00 hodin u Kulturní-
ho domu Hlučín malování křídami na chodní-
ky, kterého se zúčastní děti z mateřských škol

l soutěž ve sběru papíru pro všechny základní 
školy. Školy papír sbírají celoročně. V květ-
nu se vyhodnotí množství sebraného papíru na 
jednoho žáka a vítězná škola získá od města fi-
nanční ocenění

l od 15. do 30. dubna v Kulturním domě Hlu-
čín výstava výtvarných prací žáků škol na téma 
příroda

Hlučín se připravuje
na oslavy Dne Země 

Pro veřejnost:

l 23. dubna od 10.00 hodin bude probíhat na 
Mírovém náměstí v Hlučíně pozorování slun-
ce hvězdářským dalekohledem. Akci připravili 
studenti  hlučínského gymnázia a je určena ši-
roké veřejnosti.

l 26. dubna od 8.00 hodin pořádá Dům dětí a 
mládeže Hlučín ve spolupráci s Místní organi-
zací Českého rybářského svazu základní kolo 
soutěže „Zlatá udice“. Soutěží se v rybolovné 
technice, poznávání rostlin a živočichů a vědo-
mostním testu. Děti se na soutěž připravují celý 
školní rok v rybářském kroužku v domě dětí. 
Úspěšné absolvování zkoušky je podmínkou 
pro získání rybářského lístku. Soutěž vyhlašu-
je MŠMT a proběhne na Sportovně rekreačním 
areálu v Hlučíně. Jako diváky zveme rodiče a 
širokou veřejnost

l 8.- 10. května  pořádá Místní organizace Čes-
kého rybářského svazu a Dům dětí a mládeže 
Hlučín  Rybářské závody a dětské závody v 
lovu ryb v Těrlicku (Penzion Tarem).Tato akce 
je určena  i dětem, které nenavštěvují krou-
žek v domě dětí, tudíž  všem dětským zájem-
cům, kteří si chtějí vyzkoušet různé techniky 
lovu.  Oceňují se nejlepší úlovky a odměnou 
je věcná cena, poháry a diplomy. Tato akce je 
tradičním zpestřením začínající rybářské sezó-
ny.  Odjezd ve čtvrtek 8. 5. ve 14.00 hodin od 
DDM Hlučín, návrat v sobotu 10. 5. ve 12.00 
hodin. Cena: děti z rybářského kroužku: 300,- 
Kč, ostatní zájemci: 900,- Kč

Bezplatná likvidace „zelených“ odpadů ze zahrádek pro ob-
čany Hlučína na dvoře TS Hlučín na ulici Markvartovická.
Město Hlučín zajistilo, tak jako v minulých letech,  pro občany Hlučína, 
fyzické osoby nepodnikající od 1. dubna možnost ukládat biologicky roz-
ložitelné odpady ze zahrádek na dvoře TS Hlučín s.r.o. na ulici Markvar-
tovická. Služba je bezplatná a bude poskytována pro občany města Hlučí-
na, Borovníků a Darkoviček, kteří prokáží svoji totožnost. Před uložením 
odpadů dojde k evidenci odpadů a producenta. Příjem odpadů bude reali-
zován ve dnech pondělí a středa 8:00 - 18:00, úterý, čtvrtek a pátek 8:00 
- 16:00 a v sobotu 8:00 - 12:00. Služba bude poskytována od 1. dubna do 
30. listopadu. K likvidaci bude odebírán odpad kat.č. 20 02 01 Biologic-
ky rozložitelný odpad. – tráva, seno, ořezy ze stromů a keřů…

Odbor ŽPaKS

Bezplatná likvidace bioodpadů
Ve „sluneční hvězdárnu“ se ve středu 23. dubna 2014 promění 
náměstí v Hlučíně. 

V rámci akcí ke Dni Země pořádá Gymnázium Josefa Kainara ve spoluprá-
ci s městem Hlučín astronomické pozorování Slunce. 

Návštěvníkům budou od 10.00 hod. do 14.00 hod. k dispozici hvězdářské 
zrcadlové dalekohledy o průměrech 15 a 20 cm. Pomocí nich si zájemci z řad 
dětí i dospělých budou moci prohlédnout sluneční fotosféru Slunce.  Daleko-
hledy budou opatřeny speciální sluneční fólií pro vizuální pozorování. Bude 
tak možno pozorovat sluneční skvrny, fakulová pole a granulaci.

Odborný výklad budou podávat studenti Gymnázia J. Kainara. Součástí po-
zorování bude také astronomická expozice, kterou si budou moci návštěvníci 
prohlédnout i za nepříznivého počasí.

Zveme všechny nadšence, kteří mají chuť se podívat na hvězdu, bez které 
by život na naší planetě nebyl možný.

Sluneční hvězdárna vyroste na náměstí

l od 28. března do 30. května bude v DDM 
ke zhlédnutí výstava soutěžních fotografií na 
téma: H2O aneb voda všude kolem nás.

Snad vás některé připravované akce zaujmou 
tak, že se jich i sami zúčastníte. A pokud ne, tak  
si nenechte ujít probouzející se přírodu. Vydejte 
se někam na výlet nebo jenom na procházku. Ur-
čitě vás to alespoň pohladí po duši a znovu si uvě-
domíte, že příroda kolem nás je to nejcennější, co 
máme a chránit ji stojí za to.              

Odbor ŽPaKS



Město Hlučín v rámci svého projektu 
Zdravé město podpořilo zájem o ochra-
nu přírody a nakoupilo 23 ptačích budek 
a krmítek pro děti z hlučínských základ-
ních a mateřských škol a také pro dům 
dětí a mládeže. 

Jaro je tady a tak je ideální doba na vyvěšení pta-
čích budek, ve kterých si určitě sýkorky, vrabci 
nebo rehkové najdou místo pro zahnízdění a vy-
vedení mladých. 

Město za finančního přispění Moravskoslezské-
ho kraje, který projekt na koupi ptačích budek, 
finančně ze svého rozpočtu podpořil, nakoupilo 

V pátek 31. května si celá Evropa jako ka-
ždoročně připomene Světový den bez ta-
báku, který vyhlašuje Světová zdravot-
nická organizace (WHO). Město Hlučín 
se k této kampani připojuje letos již popá-
té. Akce budou probíhat v mnoha městech 
po celé České republice. 

V Hlučíně bude tato kampaň zaměřena, tak jako 
v minulých letech, opět zejména na prevenci na-
růstajícího kuřáctví u mladistvých. Proto je tato 
naše osvětová akce zaměřena na školní mládež. 
Bude probíhat ve čtvrtek 30.5 od 8:15 do 10:00 
hodin v Kulturním domě v Hlučíně. Tato kampaň 
je specifická v tom, že zde nebudou přednášet či 
presentovat protikuřácké argumenty dospělí, ale 
sami žáci a studenti. A své práce, nápady a pod-
něty představí ostatním žákům z jiných škol.  Pro-
to si vybraní žáci a studenti, škol které projevily 
o účast na této akci zájem,  připravují již v prů-
běhu celého pololetí různé počítačové presentace, 
literární a výtvarné práce nebo scénky, které pak 
představí   svým vrstevníkům.

 Doufáme, že takto pojaté presentace opravdu 
osloví všechny účastníky setkání a žáci a studenti 
si z této akce odnesou velké množství informací a 
námětů k zamyšlení. Naším cílem samozřejmě je, 
aby mladí lidé kouřit vůbec nezačínali a nebo po-
kud s kouřením již experimentují, kouřit raději co 
nejdříve přestali.

Jaro je tady

Upozornění občanům
na změnu svozu komunálních 

odpadů o velikonocích 

Svoz komunálního odpadu
proběhne oproti původnímu

termínu 21.4.2014
(Pondělí velikonoční)
v náhradním termínu:

v sobotu 19.4.2014

Změna svozu platí  pouze pro:
Bobrovníky a Hlučín 

(pouze níže uvedené ulice)
ul. Jasénky, ul. Rovniny, 
ul. Boční, ul. Na Závodí

Město Hlučín jako členské
město Národní sítě zdravých 
měst podporuje nekuřáctví

dřevěné stavebnice, ze kterých si děti budky a kr-
mítka za pomoci učitelů v rámci hodin přírodo-
pisu nebo pracovního vyučování samy sestaví. V 
mateřských školách se na stavbě podílejí také ro-
diče. Stavebnice obsahuje všechno potřebné - dře-
věné díly, hřebíky, lepenku, smirek na začištění 
hran, štětec a také barvu na konečný nátěr. 

„Stavebnice jsou výborně připravené a mají 
stručný návod na sestavení. Naše děti to tak zvlád-
ly bez pomoci dospělých,“ přibližuje stavbu bu-
dek ředitelka školy v Darkovičkách Monika Ka-
mradková a dodává: „Do stavby se zapojili kluci 
i děvčata a hned jsme je také vyvěsili na zahradě, 
abychom mohli ptáčky pozorovat přímo ze třídy“. 

Určitě hezký a zajímavý nápad, nemyslíte?
(mp)

Hlučín v rámci projektu Zdravé měs-
to podporuje smysluplné využití volného 
času v nízkoprahových klubech. Odbor-
ně se nazývají nízkoprahová zařízení pro 
děti a mládež (NZDM) a jsou určeny dě-
tem a mládeži, které tráví volný čas toulá-
ním se na ulici, v partě či jinak neorgani-
zovaně. V našem městě jeden takový klub 
už čtvrtým rokem funguje. Provozuje ho 
opavská organizace Elim Opava, o.p.s.

Náš klub „Na Hraně“, který sídlí v budově Tech-
nických služeb vedle autobusového nádraží, na-
vštěvují děti a mládež ve věku od 13 do 20 let. 
Vstup do klubu je volný, není nijak omezen zá-
jmy, ani dobou příchodu či odchodu. Uživate-
lé mají svobodu volby, jak při pohybu v prostoru 
klubu, tak i ve volbě vykonávaných činností. Klub 
je v podstatě volnočasovou alternativou k různým 
zájmovým kroužkům a jiným organizovaným ak-
tivitám, navíc ale poskytuje poradenství a sociál-
ní servis. 

Klub „Na Hraně“ nabízí podmínky k pestrému 
vyžití, např. fotbálek, stolní tenis, stolní hry, počí-
tače s přístupem na internet. Počítače bývají mimo 
jiné využívány k případnému doučování. Každou 

středu se v rámci filmového odpoledne promítá 
film na přání. V pátky se koná taneční kroužek v 
tělocvičně ZŠ Rovniny. Během letních prázdnin 
pořádáme opékačky u hlučínského jezera. Uži-
vatelé se pravidelně zúčastňují společných akcí s 
opavským klubem Magnet organizace Elim, jako 
jsou turnaje ve fotbale a taneční akce. 

V klubu platí přesná pravidla, která mimo jiné 
zakazují vulgární chování, násilí, užívání alko-
holických nápojů či drog. Pro děti je tím zajiš-
těn chráněný prostor, v němž si každý najde svoje 
místo. To je přesně to, co mnohdy ve městech a na 
anonymních sídlištích chybí. 

O celý chod se starají pracovníci klubu. Zásadní 
význam naší sociální služby je v její poradenské a 
preventivní činnosti. Děti a mládež mají kdykoli 
možnost si popovídat nebo se svěřit se svými pro-
blémy v rodině, se školou, při hledání zaměstnání 
či různými závislostmi, které mohou řešit za po-
mocí sociálních pracovníků.

 V roce 2013 jsme evidovali 87 uživatelů naše-
ho zařízení. Denně do klubu dochází v průměru 
15 dětí z Hlučína a okolí. Rádi přivítáme každý 
všední den od 14:00 do 18:00 nové zájemce o naši 
službu!                                                                    (ac)

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Na Hraně

Spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského krajeKomunitní plánování v Hlučíně



Město Hlučín se v letošním roce zaměří na 
zmapování stavu městské zeleně. Od jara 
bude ve městě provádět odborná firma in-
ventarizaci dřevin v městských parcích a 
na dalších exponovaných místech. Na zá-
kladě zjištěných výsledků se pak prove-
de případný odborný zásah, který by měl 
„nemocným“ stromům pomoci.  

„Máme zájem zmapovat stav a kvalitu stromů 
ve městě. Přes veškerou průběžnou péči o zeleň 
nelze zcela vyloučit třeba pád stromu a tak jsme 
se rozhodli obrátit na specializovanou firmu, kte-
rá stav stromů odborně posoudí,“ říká Soňa Práš-
ková, vedoucí odboru životního prostředí a komu-
nálních služeb radnice.

Inventarizace dřevin bude provedena podle arbo-
ristických standardů na vytipovaných frekvento-
vaných místech města. Jde především o městský 
park s dopravním hřištěm, park u polikliniky a sa-
mozřejmě park přiléhající k autobusovému nádra-
ží. 

Stromy budou rozděleny do kategorií podle zdra-
votního stavu od výborného až po havarijní, kde 
hrozí akutní riziko. Zpráva musí určit perspektiv-
nost stromu v městské zeleni a také jeho funkč-

Hlučín zjišťuje zdravotní stav svých stromů

ní a estetický význam pro krajinu. Důležitá bude 
rovněž specifikace případného poškození stromu. 

„Pokud bude strom poškozen, tak potřebujeme 
vědět, zda má poškozené kořeny, kmen nebo ko-
runu a hlavně jak by se mu dalo pomoci. Může-
me udělat prořez koruny, provést ochranu kmene, 
strom přihnojit nebo zajistit postřik. Důležitým 

hlediskem pro nás bude naléhavost zásahu,“ při-
bližuje své očekávání od odborné studie Soňa 
Prášková.

Kompletní přehled o stavu městské zeleně bude 
mít radnice k dispozici v září, a pokud bude ně-
který ze stromů potřebovat akutní ošetření, tak k 
němu dojde ještě v průběhu letošního podzimu.

Aktivity ZŠ dr. M. Tyrše jsou cíleně smě-
řovány k efektivní primární prevenci ri-
zikového chování. To je také jeden z cílů 
v rámci projektu Zdravé město Hlučín. 
Principy vyhodnotitelné primární preven-
ce jsou založeny na soustavnosti a dlouho-
dobosti, aktivnosti, přiměřenosti, názor-
nosti a uvědomělosti. 

V rámci dlouhodobé primární prevence rizikové-
ho chování spolupracujeme s Renarkonem a vyu-
žíváme jeho dlouhodobých programů BUĎ OK. 
V  druhém pololetí se žáci 6. – 9. tříd vždy  2x  
zúčastní besed a programů na téma Komunikace 
a vztahy ve třídě, Komunikace a řešení problémů, 
Šikana, Vzájemná tolerance, Program dne a orga-
nizace času, Vzájemná úcta, Zdravý životní styl, 
Co si myslím o drogách, Sexuální výchova.

Interaktivní programy probíhají v Ostravě v rám-
ci třídních kolektivů, přispívají k vytváření dobré-
ho klimatu ve třídě a skupině, pomáhají odolávat 
sociálnímu tlaku, zkvalitňují komunikaci, pomá-
hají zvládat zátěžové situace a odmítat legální i 
nelegální návykové látky, zvyšují zdravé sebevě-
domí a sebehodnocení.

Během prevence žáci sedí většinou v kruhu, dis-
kutují, probíhají sebezkušenostní techniky a hry. 
Cílem prevence je lépe se navzájem poznat a vy-
znat se sám v sobě, dozvědět se, co dělat, když se 
dostaneme do nepříjemné situace, kam se obrátit 
o pomoc. Preventista na začátku programu řekne, 
jak bude program probíhat. Atmosféra je důvěr-
ná, z vyučujících se účastní vždy třídní učitel a 
soukromé informace se nevynáší ze třídy. Z důvo-
du dobré spolupráce se v hodinách dodržují pevná 
pravidla.                                        Lenka Nováková

metodik prevence

Spolupráce školáků
s Renarkonem

Úspěšné besedy v klubech seniorů

V rámci projektu Zdravé město Hlučín a 
programu prevence kriminality proběh-
ly v týdnu od 10. 3. 2014 do 14. 3. 2014 
v klubech seniorů Hlučín-Bobrovníky a 
Hlučín-Darkovičky besedy na téma bez-
pečnost seniorů v dopravě.

 Besedy pod taktovkou zkušených odborníků 
na tuto problematiku vedli: vedoucí Obvodního 
oddělení policie ČR Hlučín npor. Ing. Jiří Mar-
zoll, Krajský koordinátor BESIP pro Morav-
skoslezský kraj pan Pavel Rakus, velitel Měst-
ské policie Hlučín Bc. Luděk Olšovský, vedoucí 
Obvodního oddělení policie ČR Opava – Do-
pravní inspektorát npor. Ing. Karel Pavelek, ve-
doucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
Městského úřadu Hlučín Ing. Robert Vitásek a 
nechyběla ani koordinátorka komunitního plá-
nování pro Hlučínsko - východ Ing. Tereza Ku-

binová. Senioři v rámci této akce obdrželi re-
flexní pásky. „Vidět a být viděn“ je základní 
pravidlo bezpečnosti na našich silnicích a za sní-
žené viditelnosti to platí dvojnásob. 

Dále obdrželi brožurku ,,Senioři v silniční do-
pravě‘‘ a v neposlední řadě kartičku bezpro-
střední pomoci, na níž jsou uvedena důležitá te-
lefonní čísla na tísňové linky a další instituce. 
Kartička je zhotovena ve formátu velikosti ob-
čanského průkazu, aby ji bylo možno používat 
nejen v domácím prostředí, ale také např. při 
cestování. 

Besedy byly seniory přijaty velice vstřícně, o 
čemž svědčilo nejen množství dotazů, ale také 
zážitků, kterými senioři besedy hojně doplňo-
vali. V současné době probíhají také besedy na 
školách na téma dopravní výchova, trestní prá-
vo, šikana.

Spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského krajeKomunitní plánování v Hlučíně



Město Hlučín, jako člen Národní sítě 
zdravých měst, uspořádalo 25. března 
2014 „Veřejné fórum k projektu Zdra-
vé město“. Všechny určitě mile překva-
pila poměrně vysoká účast občanů, kteří 
do posledního místa zaplnili sál kulturní-
ho domu. 

Pořádání veřejných setkání s občany má už ve 
městě tradici. Jeho hlavním úkolem je zjistit ná-
zory občanů na to, co by chtěli ve městě zlepšit 
a co je nejvíce trápí. Tato zpětná vazba je velmi 
důležitá pro úvahy vedoucích představitelů města, 
jakým směrem směřovat své další aktivity a úsilí. 

Setkání se zúčastnili kromě vedení města také 
vedoucích jednotlivých odborů radnice a zástupci 
Národní sítě zdravých měst.  

Úvod celého setkání patřil starostovi Pavolu Ku-
bušovi. Ten krátce seznámil všechny přítomné s 
tím, jak se město vypořádalo s TOP problémy z 
minulého roku. Nemalá část problémů se podaři-
la vyřešit. 

Občané se letos dočkají nové propojky silnic Zá-
vodní a Ostravské, která pomůže kritizovanému 
výjezdu z lokality Rovniny. Obdobně pozitivní 
zpráva zazněla i o požadovaném chodníku mezi 
Bobrovníky a hřbitovem Březiny za zhruba 2 mi-
lióny korun. Jeho stavba začne na podzim.

V neposlední řadě se město postavilo čelem k 
požadavku na podporu alternativního školství a fi-
nančně podpořilo občanského sdružení Montesso-
ri centrum Hlučín. 

Samotná diskuze s občany probíhala u „kula-
tých“ stolů, které byly rozděleny podle jednot-
livých oblastí. Diskutovalo se o rozvoji města, 
podnikání, bydlení, životním prostředí, sociálně 
zdravotní oblasti, vzdělávání, školství, cestovním 
ruchu, volném čase, sportu, kultuře, dopravě a in-
frastruktuře. 

Už podruhé byl na fóru také speciální stůl pro 
mladé. Ti měli možnost navrhnout řešení problé-
mů za všech oblastí.

Spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského krajeKomunitní plánování v Hlučíně

Proběhlo veřejné fórum

Problém města bez pořadí důležitosti - Pouze u dvou, z vašeho hlediska největších problémů, udělejte X
rekonstrukce náměstí na sídlišti OKD u marketu Hruška
řešení plynulosti silničního provozu instalací semaforů na vybraných křižovatkách na průtahu I/56 městem
oprava parkovací plochy na ulici J. Seiferta
vybudování tělocvičny u ZŠ Bobrovníky a ZŠ Darkovičky
řešení problému znečištění ovzduší lokálními zdroji topení (např. zveřejnění fotografií kouřících komínů na webu, příspěvek na po-
řízení ekologického kotle)
oprava chodníku v městském parku (pod tenisovými kurty) a vybavení parku hracími a cvičebními prvky
další budování cyklostezek ve městě s návazností na okolní obce
využití městského parku ke kulturním akcím
vybudování umělé horolezecké stěny 
pomoc pro občany, kteří se dostanou do krizové životní situace (řešení ubytování, poradenství) 
jný problém (napište): 

ANKETA: HLASUJTE PRO NEJVĚTŠÍ PROBLÉMY MĚSTA PRO ROK 2014 
ZDE ODSTŘIHNĚTE

Z problémů, které se objevily v jednotlivých ob-
lastech, bylo na závěr všemi přítomnými vybráno 
deset nejdůležitějších. Všechny vidíte pod člán-
kem na anketním lístku. Stanovilo se tak 10 TOP 
problémů města pro letošní rok. Budou i na an-
ketních lístcích, které se budou dále distribuovat 
mezi občany města.  

Celoměstská anketa zaručí skutečné potvrzení 

závažnosti nastolených problémů. Občané mohou 
vyplněné anketní lístky odevzdat osobně na měst-
ském úřadě nebo odeslat elektronicky. Termín pro 
odevzdání anketních lístků je do 30. dubna.

Ověřenými problémy, které vzejdou z ankety, se 
bude zabývat zastupitelstvo města a jejich řešení 
bude zařazeno do strategického nebo akčního plá-
nu města.

Největší problémy navržené veřejným forem, konaným 25. 3.2014 jako TOP problémy města Hlučína – nyní se k nim můžete vyjádřit i vy!

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 30. 4.2014.
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V roce 2009 vzniklo ve městě občanské 
sdružení „Rozhledna na Vinné hoře“. Za-
ložili je nadšenci, jejichž společným zá-
jmem je vybudování rozhledny v prostoru 
Vinné hory. Jak se jim jejich předsevzetí 
daří, jsme se zeptali jejího předsedy Ing. 
arch. Mojmíra Sonnka.

Pane architekte, proč zrovna rozhledna?
Město Hlučín má řadu kulturních a historických 

památek, ale snad jediným cílem masové turistiky 
v Hlučíně je Sportovní areál Štěrkovna, který při-
tahuje návštěvníky zejména rozsáhlým jezerem a 
místním autokempem. Chtěli bychom proto rozší-
řit turistické možnosti o další atraktivní cíl v blíz-
kosti štěrkovny, navíc nezávislý na ročním období 
a momentálním počasí. Předpokládáme, že prá-
vě rozhledna by byla vhodným cílem nebo aspoň 
zastávkou cyklistických výletů, které zatím směřu-
jí pouze na štěrkovnu. Do spojitosti s rozhlednou 
proto dáváme záměr na vybudování lávky přes 
řeku Opavici v místě děhylovské loděnice, která 
by umožnila napojit Vinnou horu, ale i areál štěr-
kovny na regionální cyklostezku vedoucí po od-
vráceném břehu Opavice.

Je Vinná hora jediné místo, kde by se dala roz-
hledna vybudovat?

Ano, Vinná hora je svou výškou 286 m nad mo-
řem nejvyšším bodem katastru Hlučín a svou po-
lohou i tvarem temene k vybudování rozhledny 
přímo vybízí. Na vrcholu Vinné hory stojí již něko-
lik století statek, který byl postaven na základech 
dřívější tvrze, podle známé hlučínské pověsti, hra-
du. A právě sousedství areálu statku je nejlepší 
polohou pro rozhlednu. Rozhledna ve tvaru zdě-
né věže by mohla stylově doplnit siluetu temene 
Vinné hory. Statek i veškeré přilehlé pozemky jsou 

však v soukromých rukou, a protože nedošlo k do-
hodě s jejich majitelem, pro případnou výstavbu 
veřejné rozhledny jsou nedostupné.

Je tedy možné nějaké náhradní řešení?
Jediným pozemkem na vrcholu Vinné hory ve 

vlastnictví města je pozemek s dnes již nefunkčním 
vodojemem. Ten by se mohl stát základem pro leh-
kou ocelovou konstrukci věže. K ověření její op-
timální výšky jsme požádali místní hasiče, kteří v 
rámci cvičení vysunuli nad vodárnou požární žeb-
řík s plošinou a z několika výšek pořídili panora-
matické snímky. Musím konstatovat, že výhled je 
úchvatný! Ukazuje se, že pro vyhlídkovou plošinu 
rozhledny bude dostačující výška 25 – 30 metrů 
nad terénem. Abychom si udělali obrázek, jak by 
měla rozhledna vypadat, dal jsem před lety podnět 
k vypracování studie v rámci studentských prací 
VŠB – Technické univerzity v Ostravě. Studii oce-
lové rozhledny vypracoval jako diplomovou práci 
student – dnes inženýr Martin Tota z Bobrovníků. 
Studii máme k dispozici a mohla by se stát pod-
kladem pro vypracování projektové dokumentace.

Městská rada souhlasila s vypracováním pro-
jektové dokumentace rozhledny, ale objevil se 
problém s pozemky. V čem je problém?

Ukázalo se, že i dvoumetrový proužek pozemku 
mezi městskou komunikací a pozemkem vodárny 
je vlastnictvím majitele statku. Ten se již vyjádřil, 
že nedá souhlas pro příjezd na pozemek vodárny 
pro stavbu rozhledny. 

Má k tomu nějaký vážný důvod?
Jeho postoj vyplývá z dlouhodobé vize, v rámci 

které hodlá statek na Vinné hoře přebudovat na 
agroturistický komplex a sám hodlá v areálu vy-
budovat rozhlednu, která by tento komplex vhod-
ně doplnila.

Mojmír Sonnek o rozhledně nad hlučínskou krajinou:

„Přes veškeré problémy zůstávám optimistou“

Dne 22. 2. 2014 jsme doprovodili na po-
slední cestě našeho dlouholetého člena 
Hlučínského smíšeného sboru. Byl to 
dojemný pohřeb. Takový v Hlučíně ne-
pamatuji.

Průvod smutečních hostů se zdál být nekoneč-
ný, doprovázeli ho nejen členové rodiny, ale 
jeho přátelé a známí ze široka daleka. Pan farář 
v našem kostele připomenul a vzpomínal, čím si 
naši úctu zasloužil a já vzpomínala s ním:

V našem sboru byl velmi oblíbený nejen pro 
svůj zvučný hlas, ale i pro svou skromnost. Pat-
řil k zakládajícím členům sboru a zpíval s námi 
do svých 80. let!!! K tomuto životnímu jubileu 
byl sborem navržen na OSOBNOST ROKU 2011 
za dlouholeté zásluhy na úseku kultury. 

Od svého mládí zpíval a hrál jako sólista na 
trubku v hlučínské dechovce, v ostravském 
„Vítkováku“, zúčastnil se mnoha soutěží, do-
stal řadu ocenění. Dlouhé roky jsme jej slyše-
li zpívat a hrát i v našem kostele a na hřbitově. 
Své rodině zazpíval ještě na smrtelné poste-
li. Teď zůstane už jen v našich vzpomínkách.

Věřím, že z nebeské výše nás na hřbitově všech-

ny viděl a také slyšel „svůj“ sbor a orchestr, se 
kterým tak často hrál a zpíval, který teď vzdával 
poslední poctu jemu.

Čest jeho památce.
S úctou 

Edeltraud Svobodová

Poděkování
Děkuji všem příbuzným, přátelům a známým  

za projevenou soustrast, květinové dary a za 
účast při posledním rozloučení s mým manže-
lem panem Josefem Ostárkem. Poděkování patří 
také pohřební službě Breuer.s.r.o. za vstřícnost a 
vzorné zajištění všech záležitostí souvisejících s 
uspořádáním pohřbu. Děkuji panu faráři P. Mgr. 
Martinu Šmídovi za důstojný průběh obřadu , 
hudbě p. Oldřicha Hrubého, varhaníkům  a celé-
mu Chrámovému sboru Sv. Cecilie.

Za celou zarmoucenou rodinu  
manželka, dcera a syn s rodinami

Rozloučili jsme se s panem Josefem Ostárkem
Mladší žáci U12 mají před sebou společ-
ně s dorostenci konfrontaci proti atrak-
tivním soupeřům. Začátkem dubna totiž 
odjedou na britské ostrovy, kde změří síly 
proti výběrům Tottenhamu, Fulhamu a 
West Bromwichi. 

  Celá skupina má naplánována odjezd na nedě-
li 6. 4. 2014, kdy se v odpoledních hodinách vydá 
směr Londýn. V anglické metropoli se následující 
den všichni ubytují a zahájí svůj týdenní program.

 „Jsme za tuto konfrontaci velice rádi. Kluci bě-
hem týdne odehrají tři utkání a zajištěny máme 
také prohlídky jednotlivých stadionů. Čas nám 
také zbude na prohlídku Londýna, takže nás čeká 
fotbalový výlet za hranici všedních dní,“ řekl 
hlavní organizátor Mgr. Pavel Šulák, člen komi-
se mládeže FAČR a šéf trenér SpSM FC Hlučín.

Úterý 8.4.2014
FC Hlučín 97/98 : Fulham FC (11:00)
FC Hlučín 2002 : Fulham FC (11:00)
Středa 9.4.2014
FC Hlučín 97/98 : Tottenham Foundation (14:30)
FC Hlučín 2002 : THFC Academy (10:00)
Čtvrtek 10.4.2014
FC Hlučín 97/98 : West Brom (18:30)
FC Hlučín 2002 : West Brom (18:30)

Mladí fotbalisti jedou do Anglie

Z čeho by měla být stavba financována?
V případě, že by se podařilo záměr dotáhnout až 

do vydání stavebního povolení, požádali bychom 
o dotaci v rámci některého dotačního titulu pro 
podporu turistického ruchu. Pokud by akce uspě-
la, předpokládá se pokrytí 85% nákladů z dotace 
a 15% z rozpočtu města.

Myslíte si, že i přes všechny potíže se Hlučíňáci 
rozhledny dočkají?

Bylo by velmi krásné, kdyby byla postavena roz-
hledna v areálu statku, ať již s přispěním nebo bez 
příspěvku města. Obávám se však, že tato idea zů-
stane v oblasti utopie. Pokud nebudou učiněny 
konkrétní kroky k jejímu naplnění, budeme dál po-
kračovat na přípravě městské varianty rozhledny. 
Přes veškeré problémy zůstávám optimistou.

Děkuji za rozhovor.
Miroslav Pech
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TJ Hlučín – oddíl rekreačního sportu Vás zve na

Zumbu a kondiční cvičení!!!

KDY?   každou středu
KDE?   malá tělocvična ZŠ Rovniny

(vchod od hřiště z velké tělocvičny)
V KOLIK?  od 19.00 hod. do 20.00 hod.

Každá hodina je trochu jiná
 Příjemná, rodinná atmosféra

Super cena
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Hlučínská rozhledna
Přes všechny svízele je stále 
prostor pro optimismus...

Veřejné fórum
Z diskuze vyplynulo deset
nejpačilvější problémů města

Zastupitelstvo města Hlučína
Kulturní dům Hlučín

10. dubna od 16:00 hodin

POZVÁNKA

POZVÁNKA

Osobností roku se stal pan Josef Hlubek

Originální způsob poděkování ženám 
za jejich práci zvolil starosta města  Pa-
vol Kubuš. U příležitosti mezinárodní-
ho svátku žen pro ně Kulturní centrum 
Hlučín připravilo zábavný pořad, který 
byl vážným i nevážným povídáním o že-
nách. Nechyběly v něm hudební a diva-
delní vstupy zajímavých účinkujících a 
také spousta legrace.

Pátek 7. března začal netradičně i na městském 
úřadě. Starosta dopoledne předal všem pracov-
nicím úřadu kytičku jarních narcisů a poděkoval 
jim za jejich práci.

Odpoledne byly pozvány ženy z městských 
organizací do kulturního domu, kde pro ně byl 
připraven bezmála dvouhodinový program. Hu-
dební doprovod obstaral smyčcový orchestr 
Gaudi Musicae. Hovořilo se o výjimečném údě-
lu žen na Hlučínsku a na podiu se postupně vy-
střídaly tři známé hlučínské spisovatelky Eva 
Tvrdá, Jana Schlossárková a Anna Malchárko-
vá. Všechny se ve své knižní tvorbě věnují že-
nám a jejich osudům. Velkým potleskem odmě-

nili diváci veselou scénku o pečení svatebního 
koláče, kterou předvedly Děti z Vřesiny pod ve-
dení paní učitelky Dvořáčkové. To, že jsou ženy 
mladé v každém věku, předvedly seniorky z Bo-
latic. Ty svým vystoupením plném vtipných dia-
logů a narážek několikrát rozesmály celý sál. 

Pořad se nesl ve stále lehčím tonu a tak se ná-
vštěvnice mohly pokochat netradiční módní pře-
hlídkou, tentokrát v provedení mužů a také ta-
nečním vystoupením Haiťanů, které ztvárnili 
členové divadelní skupiny Nahodile. 

Na závěr poděkoval starosta všem přítomným 
ženám za práci, kterou odvádějí pro město Hlu-
čín a každé z nich předal květinu. Nálada byla 
výborná a co je hlavní – všichni se dobře bavili.

(mp)

Netradiční Kytice pro ženy

Charita Hlučín se rozhodla po  letech ob-
novit sběr použitého šatstva. Hlavním z 
důvodů je to, že se objevila řada firem, 
které se na sběr šatstva specializují, insta-
lují sběrné kontejnery nebo šatstvo sváží. 

Tyto aktivity jsou podnikatelskými záměry, kte-
ré mají s humanitární činností často jen málo spo-
lečného. Šatstvo, které občané Hlučína odevzdají, 
končí zcela mimo region. Přitom je zde řada lidí 
bez domova či lidí v nouzi, kteří by je mohli ještě 
dobře upotřebit.

Proto jsme se rozhodli vstoupit do spolupráce s 
Charitou Hrabyně, která v prostorách bývalých 
kasáren v Koblově zřídila třídírnu šatstva. Jsme 
schopni garantovat, že část vámi darovaných věcí 
bude zpětně využita potřebnými občany Hlučín-
ska. Děje se tak především ve spolupráci s Odbo-
rem sociálních věcí a zdravotnictví města. Na od-
bor a na Charitu se potřební lidé přímo obracejí a 
můžeme jim tak účinně a adresně pomoci. Další 
část šatstva je využívána organizací Nová šance, 
která poskytuje azylové ubytování celé řadě obča-
nů Hlučínska, kteří přišli o svůj domov. Působíme 
v tomto regionu a považujeme za správné, aby-
chom se snažili pomoci především občanům Hlu-
čínska.                                                Lukáš Volný

ředitel Charity Hlučín

SBĚR ŠATSTVA V HLUČÍNĚ
Charita Hlučín vyhlašuje na tyto dny sběr šatstva:

čtvrtek 13. března 2014      čtvrtek 10. dubna 2014
čtvrtek 15. května 2014      čtvrtek 12. června 2014

(vždy od 15.00 do 17.00 hodin)

Sběr se bude konat v sídle Charity Hlučín, U Bašty 275/3.

Co sbíráme především:
zimní i letní boty, zimní i letní bundy, ponož-

ky, spodní prádlo, svetry, mikiny, košile, trička, tep-
láky, čepice, rukavice, šály, spací pytle a další
Jak bude s nasbíraným oblečením naloženo:

Šatstvo bude vytříděno, nejpoužitelnější a nejkvalitnější čás-
ti budou ve spolupráci s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví 
MěÚ Hlučín použity jako pomoc pro lidi bez domova z Hlučína a 
okolí, popřípadě další potřebné. Zbylé oděvy budou ponechá-

ny Charitě Hrabyně pro další potřebné a pro její vlastní aktivity.

Nepožadujeme žádný doklad z čistírny, pouze prosíme, aby šat-
stvo nebylo viditělně ušpiněno. Nejlepší variantou, je přinést da-

rované věci již v igelitových pytlích, není to však podmínkou. 
Prosíme také, abyste neumisťovali šatstvo mimo uve-

dený čas sběru kdekoliv v okolí budovy! Děkujeme. 

Charita Hlučín obnovuje 
pravidelný sběr šatstvaMěsto Hlučín vyhlašovalo 13. března 2014 

v Červeném kostele výrazné osobnosti a 
reprezentanty města Hlučína za rok 2013.

V oblasti sportu obsadil první místo tenisový pár 
Tenisového klubu Hlučín Ondřej Moravec a To-
máš Wanderburg, který v minulém roce vyhrál pět 
celostátních turnajů ve čtyřhře. Na druhém místě 
se umístil nadějný brankář FK Darkovičky Jakub 
Kodeš. 

Mezi kolektivy se na prvním místě umístilo 
družstvo mužů volejbalového oddílu TJ Hlučín, 
které v minulé sezóně dosáhlo až na 3. místo ve 
2. volejbalové lize. Druhé místo obsadili úspěšní 
fotbalisté FK Darkovičky. Ti se v roce 2013 pro-
pracovali ve skupině 1B na první místo. Třetí mís-
to obsadily starší žačky Handballu Club Hlučín.

Osobností roku se stal pan Josef Hlubek, člo-
věk, který má spoustu originálních nápadů a svým 
nadšením dokáže strhnout spoluobčany města pro 
mnoho zajímavých akcí. Pod jeho nominaci při-
pojilo svůj podpis více jak 230 občanů Hlučína.

Na svůj zralý věk, je plný energie a nápadů. Je 
neustále v pohybu a životní vitalitu by mu mohl 
leckdo závidět. Však také jeho životním krédem je 
heslo „Kdo chce něco udělat – hledá způsob. Kdo 
nechce dělat nic – hledá výmluvy“.               (mp)
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Kulturní a sportovní akce a události v Hlučíně - duben 2014

Místo kytičky

n Vyměním městský byt 2pokoj. 54 m2 v 
Hlučíně, za 3pokoj. nebo větší 2pokoj. 
městský. Tel.: 737 168 696.

n Prodám byt 3+1, ul. Severní + zahrada! 
Tel. č. 733 154 546.

n Prodám nebo pronajmu řadovou garáž v 
Hlučíně OKD. Tel.: 608 816 015.

n Hledám spolehlivou paní k občasné výpo-
moci mé matce v Hlučíně-Rovninách. Tel. 
603227433

Přivítali jsme:
Veronika Chytrá *2013
Eliška Krausová *2013
Adéla Pchálková *2014
Eliška Mikolášová *2014
David Moravec *2014
Jubilanti:
Edeltruda Pecuchová *1927
Marie Jurčová *1930
Adolfa Gatnarová *1934
Josef Fojtík *1934

Rozloučili jsme se:
Josef Ostárek *1931
Josef Beneš *1938

Poděkování
Děkujeme pohřební službě Breuer za velmi profesionální a citlivý přístup při pohřbu naší milované 

maminky a manželky Alžběty Holinkové z Bobrovníků. Děkujeme všem příbuzným a známým za účast 
na rozloučení s naší drahou zesnulou maminkou a manželkou Alžbětou Holinkovou z Bobrovníků.

Zarmoucená rodina 

4.4. 18.00 JARNÍ KONCERT Koncert Červený kostel
do 4.4. NEBOJTE SE FYZIK Výstava Muzeum
11.4. 16.00 HÁČKOVANÝ SVĚT Vernisáž Muzeum
11.4. 15.00, 

16.30
KLUB PATCHWORK pro dospělé Kurz DDM

11.4. 16.30 KLUB DRÁTOVÁNÍ pro dospělé Kurz DDM
11.4. 16.30 KERAMICKÝ KLUBÍK pro rodiče s dětmi od 

3 let
Kurz DDM

12.4. HLUČÍNSKÁ LILIE Soutěž Kulturní dům
15.4. 16.30 KERAMICKÝ KLUB pro školní děti Kurz DDM
22. 4. 17.00 CESTOU OSUDU A NÁHODY S ROMA-

NEM VEHOVSKÝM
Beseda Zámecký TV klub

24.4. 17:00 HLUČÍNSKÉ KOŘENY - vzpomínky Josefa 
Hlubka na Hlučín

Přednáš-
ka

Červený kostel

25.4. 17.00 FILMOVÝ FESTIVAL „EXPEDIČNÍ KAME-
RA“

Festival Zámecký klub

25. 4. 18.30 V RYTMU LATINY – TANEČNÍ VEČER S 
VÝUKOU

Tanec Kulturní dům

26.4. 8.00 ZLATÁ UDICE rybářská 
soutěž

Štěrkovna

26.4. 14.00 KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA ARCHI-
TEKTUROU HLUČÍNA

Přednáš-
ka

Hlučín

do 27.4. LIDÉ VÍTKOVSKA - fotografie J. Štreita Výstava Červený kostel
3. 5.  9.00  MÁJOVÝ POCHOĎÁČEK Dol.Ben - Hl. Pochod Dolní Benešova

Chtěla bych touto cestou poděkovat Charitě Hlu-
čín, která se obětavě stará o moji maminku, paní 
Magdalénu Klučkovou z Hošťálkovic. Jsem ráda, 
že jsou zde služby, které nejsou lhostejné k potře-
bám druhých a pomáhají nám nejen s péčí o ma-
minku, ale předávají sílu a optimismus celé rodině. 
Přeji Vám vše dobré ve Vašem nelehkém povolání.

Děkuji Šárka Klučková





Zahradnictví Michňa

U Stadionu 4, Hlučín (směr silo)
Po – Pá: 8.00 – 17.00 hod

So: 8.00 – 12.00 hod
Tel.: 777 555 499, 605 937 531

zahradnictvimichna@seznam.cz

www.zahradnictvi-michna.cz

realizace a údržba zahrad a řez živých plotů
prodej: okrasných dřevin, ovocných stromů a keřů,

hnojiv, zahradních substrátů, postřiků a semen,
jabloně od 90,- Kč, akce habr od 25,- Kč

Nabízím
k pronájmu

obchodní
prostory

90 m2

na ul. Hrnčířská 35
Hlučín

tel.: 608 816 015

STOP CHŘIPKA A

NACHLAZENÍ

posílení imunity - 100% přírodní mlezivo

www.kolostrum.info

I PRO DĚTI!




