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hlučínskénoviny
Fotbal je baví ze všeho nejvíc na světě,
snad se dočkají i nové umělé trávy

Zimní trénink na umělé trávě, kterou bude nutné ještě letos vyměnit. Foto: Ivana Gračková

MarkovI PlačkovI je devět 
let, bydlí v Hlučíně, do 
školy cHodí na tyršovku 
a MIluje sPort. je jedníM 
Z 250 kluků, kteří jsou 
členy HlučínskéHo 
FotbalovéHo klubu. I on 
PravIdelně trénuje na 
HřIštI s uMělou trávou.

Marek má tréninky tři až čtyři-
krát týdně a o víkendech jezdí na 
zápasy. Téměř každý den vyráží ze 
školy přímo na stadion. „Líbí se mi 
chytat v bráně. Ale posilovačky mě 
moc nebaví,“ konstatuje. Kopanou 
hraje už pět let. V oddíle má plno 
kamarádů, prý i mezi staršími spo-
luhráči. „Kdybych nehrál fotbal, 
tak bych odpoledne asi chodil jen 
tak ven, šel bych za klukama,“ neu-
mí si představit jiný životní rytmus. 

„Když mu byly čtyři roky, přišel 
ze školky s tím, že spolužáci bu-
dou chodit do fotbalu, takže chce 
taky. Potěšilo nás, že se sám roz-
hodl sportovat, je to pro něj ideál-
ní. Je denně venku, nesedí u televi-
ze nebo u počítače, což mu svědčí. 
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Ze školy to má kousek, takže můžu 
být v klidu v práci a vyzvedávám 
ho až po tréninku. Trenéři se dětem 
stoprocentně věnují, navíc jim teď 
klub koupil nové tréninkové vyba-
vení,“ líčí spokojeně Markova ma-
minka Lenka Plačková. 

Že mají v Hlučíně děti možnost 
hrát fotbal, těší i představitele měs-
ta. „Fotbal hraje v FC Hlučín bez-
mála 250 dětí, většina z nich je 
místních nebo z blízkých obcí. Pro-

to jsem přesvědčen, že si klub za-
slouží i podporu města,“ konstatu-
je starosta Pavel Paschek. Je pyšný, 
že je Hlučín nejmenším městem 
na Moravě, kde funguje fotbalové 
Sportovní centrum mládeže. 

Nejspíše i díky tomu na svém led-
novém zasedání zvedli hlučínští 
zastupitelé ruce jednohlasně pro 
udělení finanční podpory klubu  
na rekonstrukci hřiště. Malí fotba-
listé teď mají naději, že se dočka-
jí nového umělého trávníku. Město 

tak chce podpořit žádost o dotaci, 
kterou budou fotbalisté podávat 
na Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR, jež vypsalo na 
začátku prosince příslušný dotač-
ní titul. 

Žádost je ale nutné odevzdat už 
do konce ledna. Proto se museli 
hlučínští zastupitelé sejít mimořád-
ně ještě v lednovém termínu, aby 
mohli dát fotbalovému klubu včas 
své stanovisko.  

milionů korun bude stát nový koberec
na fotbalový stadion.

Na umělém trávníku trénuje dva-
náct žákovských a mládežnických 
oddílů od podzimu do jara. Děti 
na něm hrají i mistrovské zápasy. 
Umělé trávě ale na jaře příštího ro-
ku skončí atest fotbalové asociace, 
proto je nutné ji vyměnit. Klub ji za 
12 milionů korun, také s miliono-
vým příspěvkem města, pořizoval 
už v roce 2006. Nový trávník nyní 
přijde na více než 9 milionů korun.  

„Pokud na ministerstvu se žádostí 
uspějeme, tak bychom chtěli začít s 

rekonstrukcí ještě letos na podzim, 
aby se na hřišti už na začátku příští-
ho roku dalo trénovat na novou se-
zónu,“ vysvětluje člen výboru FC 
Hlučín Alan Jančík. Z vlastních 
prostředků musí klub podle podmí-
nek dotace doložit 30 procent, tedy 
necelé tři miliony korun. 

Mimořádnou částku bude město v 
první fázi čerpat z obnosu 1,6 mi-
lionu korun, který je vyčleněn na 
podporu fotbalu v už schváleném 
rozpočtu na rok 2015. Teprve další 
vývoj městských financí ukáže, zda 
by položku pro fotbal šlo v příštích 
měsících navýšit. 

Jeden z návrhů, který na jednání 
městského zastupitelstva zazněl, je 
vzít část peněz získaných z poplat-
ků za provoz výherních automatů. 
Výnos z nich totiž bude pravděpo-
dobně vyšší, než předpokládá roz-
počet.  

„Doufám, že se podaří dotaci zís-
kat,“ komentuje snahy o seh nání 
peněz Miroslav Lacina, otec další-
ho nadějného fotbalisty, devítileté-
ho Adama. Svého syna vozí na tré-
ninky do Hlučína až z Ostravy. 

(pokračování na str. 3)

Hlučín bude mít konečně své 
farmářské trhy. ty jarní  
odstartují na náměstí už 7. a 
21. března. Čtěte na straně 2

Ptejte se starosty i místosta-
rostky na problémy města na 
veřejném fóru 31. března od 
15 hodin. Čtěte na straně 3

do ulic města vyrazí senior 
taxi. už od dubna bude vozit 
starší spoluobčany pouze za
15 korun. Čtěte na straně 5
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S pevným pře-
svědčením, že chci 
být prospěšný své-
mu městu, jsem 
před pár měsíci na-
stupoval na post 
starosty; s euforií, 

SLOVO STAROSTYn

ZMěna Zákona o 
roZPočtovýcH 
PravIdlecH, která se 
tePrve MInulý týden 
objevIla ve sbírce Zákonů, 
ZkoMPlIkovala žIvot 
MnoHa MěstůM včetně 
Hlučína. 

Ve svém důsledku totiž odsune 
vyplácení dotací a grantů hlučín-
ským spolkům, mnohé organizace 
budou dokonce muset podat svou 
žádost znovu. Poslanci totiž schvá-
lili novou legislativu vztahující se 
k poskytování dotací a grantů 20. 
ledna; závazné znění bylo ve sbír-
ce zákonů zveřejněno až 5. února. 
A platí zpětně od začátku letošní-
ho roku. 

„Pro Hlučín to znamená, že 
musí na nejbližším zasedání 
zastupitelstva, které se koná 10. 
března, schválit nová pravidla pro 
poskytování dotací a grantů. Nový 
dotační program se sice nebude 
od toho původního příliš lišit, ale 
bohužel jeho aktuální podoba musí 
být nejprve třicet dní zveřejněna 
na úřední desce způsobem 
umožňujícím dálkový přístup a 
teprve poté je možné podat žádosti, 
tedy nejdříve 13. dubna,“ objasnil 

Tomáš Volný z právního odboru. 
Na hlučínské radnici přitom už leží 
první třicítka žádostí a do konce 
týdne příslušné odbory očekávají, 
že bych jich mohlo přijít dalších 
třicet. 

„Moc nás taková komplikace 
mrzí, ale kdybychom postupovali 
jakkoliv jinak, dopustili bychom se 
správního deliktu. Pokud bychom 
nesplnili podmínku zveřejnění 
nového programu na úřední 
desce minimálně třicet dnů před 
počátkem lhůty pro podání žádostí, 
hrozila by nám až milionová 
pokuta,“ doplnil Tomáš Volný. 

Pracovníci odboru finančního a 
odboru školství již začali individu-
álně kontaktovat organizace, kte-
ré už žádosti odevzdaly, aby s nimi 
dohodli další postup a případné do-
plnění žádostí. 

Ihned po březnovém zastupitel-
stvu město zveřejní na webových 
stránkách a na elektronické úřed-
ní desce nové zásady pro poskyto-
vání dotací a formuláře pro žádos-
ti, které bude nutné podat v termínu 
od 13. do 14. dubna. Už od 15. do 
17. dubna zasednou všechny komi-
se, které musí žádosti posoudit. Ra-
da města Hlučína se bude vyjadřo-
vat k žádostem o dotace do výše 50 
tisíc korun v pondělí 20. dubna, ve 
čtvrtek 23. dubna se pak sejde mi-
mořádné zastupitelstvo, aby roz-
hodlo o zbývajících dotacích nad 
50 tisíc korun. Se všemi žadate-
li poté město uzavře veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace. 

„Je to maximum, co můžeme pro 
urychlení udělat. Zastupitelé se si-
ce sejdou na svém řádném zasedání 
už 9. dubna, ale do té doby ani není 
možné podávat žádosti. Další řádné 
zasedání je až v červnu, a to by se 
místní spolky svých peněz dočka-
ly až hodně pozdě. Omlouvám se 
tedy jak našim zastupitelům, kteří 
si budou muset udělat čas na další 
mimořádné zasedání, tak všem or-
ganizacím za komplikace s posu-
nutím termínu, byť jsme je nezpů-
sobili,“ povzdechl si starosta Pavel 
Paschek.                                    (iga)

„moc nás taková 
komplikace mrzí, 
ale kdybychom 
postupovali jakkoliv 
jinak, dopustili 
bychom se správního 
deliktu a hrozila by 
nám až milionová 
pokuta.“

Hledání demokracie

že jsem získal tak velkou podporu, 
ovšem s ní i zodpovědnost, když mi 
lidé projevili tolik důvěry. O to těž-
ší jsou pro mě některé situace, do 
kterých se v nové funkci dostávám. 

Jednu z nich jsem zažil na ledno-
vém zasedání zastupitelstva, kam 
k mé velké radosti přišli vyjád-
řit své názory také někteří obča-
né města. Na zastupitelstvu jsme 
projednávali mimořádné vyplace-
ní dotace fotbalovému klubu a li-
dé chtěli říct své výhrady k jeho 
fungování, ale třeba i k parkování 
v okolí fotbalového stadionu. A já 
jim nemohl dát prostor, který k to-
mu potřebovali.  Pravidla pro zase-
dání jsou totiž striktní. Nestanovil 
jsem je ani já, ani nikdo z Hlučína, 
a dodržovat se musí, protože jinak 
by kdokoliv v budoucnu mohl na-
padnout rozhodnutí zastupitelstva 
a označit ho za neplatné. Mezi ta 
pravidla patří například zásada, že 
diskuze k danému bodu programu 
se nesmí týkat ničeho jiného, nebo, 
že k jednomu bodu může zastupitel 
nebo občan města diskutovat maxi-
málně 5 minut, a to pouze dvakrát. 
Není tedy mým rozmarem, když 
musím diskutujícímu po delší době 
odebrat slovo, nebo když mu neu-
možním vystoupit potřetí, počtvrté. 
Je ale pochopitelné, že lidé, obyva-
telé města, chtějí říct svůj názor a 
právem očekávají, že ho vyslechne-
me a budeme brát v potaz. 

Tohle je přece demokracie, kterou 
ve svém městě chceme. Obojí umí-
me splnit! Můžeme dodržet zásady 
platné pro zasedání zastupitelstva 
a zároveň vyslechnout připomínky 
zdejších obyvatel. Radní Hlučína 
se rozhodli, že na závěr programu 
každého dalšího zastupitelstva za-
řadíme blok speciálně určený pro 
diskuzi, ve které bude moci vystou-
pit se všemi svými návrhy a náměty 
kterýkoliv občan města. 

Ovšem nejvíce prostoru vyjádřit 
své postoje, názory a nápady bu-
dou mít občané na pravidelných 
veřejných fórech. To příští se koná 
už na konci března. Prosím, využij-
te ho a mluvte s námi!  

Pavel Paschek

Dobroty od drobných výrobců provoní náměstí 

Dotace spolkům se zpozdí,
nikoliv vinou hlučínské radnice

Hlučín bude mít své farmářské tr-
hy. Ty jarní odstartují na náměstí už 
v sobotu 7. března. 

Lidé se mohou těšit na stánky s 
domácími masnými produkty, se-
zónní zeleninou a ovocem, čers-
tvými šťávami, pekařskými i mléč-
nými výrobky. Zvláště oblíbené 
bývají domácí sýry, včetně ovčích 
a kozích, čerstvé máslo, mléko ne-
bo jogurty. „Pro návštěvníky tr-
hů připravíme i nějaký program,“ 
slibuje Petr Breitkopf z pořádající 
Správy sportovně rekreačního are-
álu Hlučín. 

Trhy se budou opakovat poté v 
termínech 21. března, 4. a 18. dub-
na. Pokud se osvědčí a bude o ně 
ze strany obyvatel města zájem, 
budou pokračovat hned na pod-
zim. Postupně bude možné rozši-
řovat i nabízený sortiment, zvláště 
před Vánoci například o řemeslné 
výrobky. 

„Myslíme si, že trhy zase o něco 

více oživí náměstí, které by mělo 
být centrem společenského života 
města. A také obohatí nabídku to-
lik žádaných produktů,“ vysvětli-
la místostarostka Blanka Kotrlová, 
proč se město rozhodlo zahájit no-
vou hlučínskou tradici. 

„Prozatím jsme oslovili pěstitele 
a drobné výrobce z blízkého okolí, 
kterým chceme pronajmout prodej-

ní stánky. Další se ještě mohou hlá-
sit, ale samozřejmě sortiment mu-
sí odpovídat účelu, žádné pouťové 
zboží tady nechceme,“ uvedl Petr 
Breitkopf. 

Zájemci o pronájem stánků se mo-
hou již dnes obracet na Evu Neu-
bauerovou na telefonní číslo 595 
043 677 nebo mailem na adrese ne-
ubauerova@hlucin.cz.               (iga)

ostatní města, například nový jičín, už své farmářské trhy mají a lidé si je 
oblíbili. teď se na ně může těšit i Hlučín.        Foto: jan smekal



(pokračování na str. 3)

„Tak výborné podmínky pro tré-
ninky dětí, aby to nebylo na úkor 
školy, aby z kluků nerostly fotba-
lové primadony, ale aby přitom by-
li pod profesionálním dohledem, v 
Ostravě nenajdete. Tady je máme, 
tak nám stojí zato ujet těch pár kilo-
metrů,“ vysvětluje spokojený tatí-
nek.

Hodně se najezdí i Dušan Drozd, 
otec sedmiletého Šimona. Syna vo-
zí z Markvartovic: „Domlouváme 
se s dalšími rodiči, jejichž děti tu 
taky hrají, kdo kluky odveze. Stří-
dáme se, jak to komu vyjde. Ale ví-

kendové zápasy si ujít nenechám. 
Nebaví to jenom kluka, ale i mě. 
Taky jsem dříve hrával, takže jez-
dím s dalšími rodiči fandit. Jsou to 
krásně prožité dny, i když manžel-
ka se občas mračí. Ale pak vidí, jak 
to klukům jde, takže je nakonec rá-
da,“ vypráví Dušan Drozd, zatímco 
se Šimon převléká do sportovního. 
Venku je zima, proto přes triko na-
tahuje ještě další dres a z tašky vy-
hrabává teplou čepici. 

„Zima je jen chvilku. Jak začneme 
běhat, tak se hned zahřeju,“ prohla-
šuje hrdinně a už upaluje za zbyt-
kem své party.                         (iga)

Alan Jančík: Těch 250 kluků určitě stojí za ty starosti
Hlučínský fot-

bal, který je terčem 
chvály i kritiky, 
prošel loni ohněm 
a ani teď zdaleka 
není za vodou. 

Současná situace tak trochu těší i 
trápí jednoho ze současných maji-
telů klubu, podnikatele Alana Jan-
číka. 

Žádáte město o dotaci na nový 
umělý trávník. Proč na ten sou-
časný vjíždíte opakovaně trakto-
rem? Neničí se tím zbytečně? 

Úprava trávníku traktorem je v 
souladu s postupem, který nám pře-
depisuje výrobce. Na radlici trakto-
ru je speciální gumová lišta, takže 
trávník se tím opravdu neničí. Pro-
stě ho využíváme už deset let, den-
ně na něm probíhají tréninky, ně-
kdy i mistrovské zápasy našich 
mladých fotbalistů, a podle toho je 
opotřebovaný. Ovšem i kdyby ne-
byl, stejně na něj máme od fotba-

Fotbal je baví ze všeho nejvíc na světě, snad se dočkají i nové umělé trávy
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lové asociace atest jen do jara příš-
tího roku, na delší dobu ho nedává. 

Na zasedání zastupitelstva vy-
stoupili někteří občané s názo-
rem, že se klub nechová hospo-
dárně, když do večera svítí na 
venkovním hřišti pro několik 
hráčů. Proč si to nehlídáte?  

Tréninky probíhají až odpoledne 
a v podvečer, neboť naši fotbalisté 
se musí především věnovat škole a 
potom až sportu. A protože máme 
dvanáct mládežnických oddílů a 
muže, trénuje se v hale, tělocvičně i 
na umělém trávníku téměř denně až 
do večera. Takže holt musíme sví-
tit. Trenéři jsou ovšem zodpovědní 
zato, že se ihned po tréninku zhasí-
ná. Navíc v domku kousek od hřiště 
bydlí náš údržbář Tomáš Šafarčík, 
a ten by nikdy nedopustil, aby se 
svítilo zbytečně. Musíme šetřit!

S jakým rozpočtem hospodaří 
fotbalový klub a odkud bere pe-
níze? 

Hospodaříme s ročním rozpočtem 
6,5 milionů korun, z toho 1,6 milio-
nu korun dostáváme od města, zby-
tek je z vlastních zdrojů. Hned 250 
tisíc vracíme zpět do městské kasy 
v podobě nájmu za sportoviště, kte-
ré patří městu, 600 tisíc ročně dá-
váme do jeho údržby. Něco samo-
zřejmě stojí trenéři. I když většina 
dostává jen symbolické odměny, 
i tak je to při dvou až třech lidech 
na každé družstvo velká suma.  

Na začátku loňského roku stál 
klub téměř před krachem. Ma-
jetkově jste do něj s Milanem Hu-
deczkem vstupovali, abyste od-
vrátili insolvenci. Jaká je situace 
dnes? 

Podařilo se nám snížit více než 
šestimilionový dluh na 2,5 milionu 
korun, na tyto závazky máme splát-
kový kalendář. 

Samozřejmě se nám těžce dýchá, 
ale 250 dětí stojí za to, abychom o 
další existenci FC Hlučín bojovali. 

Mimochodem letos máme o 85 ví-
ce dětí než loni. Když na mě někdy 
dopadnou chmury z toho, co jsme 
si to vlastně vzali na svoje bedra, 
tak si sednu na tribunu a koukám na 
ty kluky, jak je to baví, vidím v té 
skvělé partě i svého syna a hned se 
mi vrátí chuť do další práce. 

Sportovně se klubu daří? 
V podzimní části soutěže skon-

čili muži osmí v Moravskoslezské 
fotbalové lize, což je třetí nejvyš-
ší soutěž. Letos budeme určitě bo-
jovat o ještě lepší umístění, před-
stavoval bych si tak pátou příčku. 
Dorost bojuje o záchranu v 1. ce-
lostátní lize, což je vlastně úspěch, 
protože jde o nejvyšší soutěž a na 
jaře se v ní ještě zapotíme. 

Ještě bych zmínil tým třináctile-
tých kluků, kteří jsou druzí těsně za 
Olomoucí, za sebou nechali borce z 
Baníku, Vítkovic, Karviné i Frýd-
ku-Místku. Velké kluby se už sna-
ží nám je rozebrat.                   (iga)

šimon drozd je s míčem šťastný.                                                Foto: Ivana Gračková

Plná parkoviště, pokuty za stěra-
či aut, která stojí v úzkých ulicích a 
blokují průjezd sanitek, hasičů, ale 
i technických vozů, které pak ne-
mohly odklízet sníh, zablokované 
křižovatky, do kterých se ve špičce 
nedá vjet z vedlejších ulic.

To jsou nepříjemná témata, jež 
budou patrně nejdiskutovanější na 
veřejném fóru, které se uskuteční 
v úterý 31. března od 16 hodin v 
Kulturním domě Hlučín. 

„Ulice Hlučína, které se rodily 
někdy ve 13. a 14. století, nejsou 
koncipovány na takový provoz, na 
tolik aut. Prostě už nejen velko-
města trápí velká hustota dopravy. 
Dnes má každá rodina několik au-

Hovořit budeme o problémech města POZVÁNKAn
Budou jednat o hazardu

O konci hazardu v Hlučíně mo-
hou rozhodnout zastupitelé města 
v kulturním domě v úterý 10. břez-
na od 16 hodin. Jednat se bude i o 
plošném zákazu hazardu. Město 
tím přijde o 5 milionů korun roč-
ně, kterými do rozpočtu přispíva-
li provozovatelé automatů. „Pení-
ze musíme zajistit jinde. Například 
se budeme více snažit čerpat dota-
ce. Není možné, aby kvůli tomu tr-
pěly celé rodiny, ve kterých někdo 
propadne gamblerství,“ prohlási-
la místostarostka Blanka Kotrlová.  
I když v jiných městech jsou opa-
trnější, Hlučín chce být nekompro-
misní. Koalice je zajedno.       (iga)

tomobilů, v rodinných domech ko-
likrát vlastní vůz oba manželé i je-
jich dospělé děti. A parkovacích 
prostor nepřibylo. 

Vyřešit tento palčivý problém ne-
bude možné tak, aby byli úplně 
všichni spokojeni. I proto potře-
bujeme hovořit s občany, abychom 
znali jejich názor, abychom věděli, 
kterou variantu zvolit,“ říká staros-
ta Pavel Paschek. 

Vedle dopravy se ale lidé mohou 
vyjádřit i k možnostem bydlení ve 
městě, podmínkám pro podnikání 

nebo k životnímu prostředí, mohou 
přijít se svými nápady a postřehy  
i kritikou toho, co se jim nelíbí. 

„Ráda bych s lidmi probrala i je-
jich názory na možnosti kulturního 
vyžití ve městě. Nejčastěji si zatím 
stěžují, že se o pořádaných ak-
cích málo dovídají. I proto zveme 
všechny občany k veřejné disku-
zi,“ doplňuje místostarostka Blan-
ka Kotrlová.      

Fórum s veřejnou diskuzí v Hlu-
číně, který je členem Národní sí-
tě zdravých měst, proběhne i letos 
v rámci místní Agendy 21 a Zdra-
vého města Hlučín. Pro všechny 
účastníky bude připraveno občers-
tvení a pro oddech tombola.   (red)

„potřebujeme hovořit
s občany, abychom 
znali jejich názor.“



Za kulturníM doMeM 
se kácí. někteří Místní 
obyvatelé, kteří  
v MInulostI na radnIcI  
I oPakovaně žádalI, aby 
se stárnoucí dřevIny 
ZásadníM ZPůsobeM 
ProřeZaly, jsou rádI. 
jIní sI na radnIcI stěžují, 
Protože se bojí o 
vZrostlé stroMy. 

„Jsme rádi, že si lidé všímají 
svého okolí a hlídají si prostředí, 
ve kterém žijí. V tomto případě 
ale nemusí mít obavy, kácení je 
pečlivě připravené, likvidovat se 
budou jen stromy, které už jsou za 
hranicí své životnosti,“ vysvětluje 
Eva Dedková z odboru životního 
prostředí radnice. 

Zásahy do zeleně se v této chví-
li týkají ulic J. Seiferta, 28. října a 
prostoru nad kulturním domem v 
ulici Cihelní. Hlavní dřevinou, kte-
rá tam v minulosti vytvořila zele-
né odclonění od silnice a celkově 
území zpříjemnila a zcelila, je bří-
za bělokorá (Betula pendula). Jde 
ale o krátkověkou dřevinu, její ži-
votnost je zhruba 45 let, proto už 
je nejvyšší čas stávající stromy vy-
měnit.  

„Než se začalo s kácením, nejprve 
jsme nechali vypracovat projekto-
vou dokumentaci zahrnu jící inven-
tarizaci stávajících dře vin, necha-
li jsme prověřit jejich zdravotní 
stav, stáří i kvalitu, i posoudit je-
jich bezpečnost pro okolí,“ dopl-

Vykácené břízy na Rovninách nahradí
pestrá směs ušlechtilých stromů a keřů

nila Eva Dedková. Součástí projek-
tu je návrh, které stromy se budou 
kácet a které po potřebném ošetře-
ní zůstanou. Obsahuje samozřejmě 
také plán nové výsadby nejen stro-
mů, ale i keřů. Nové dřeviny budou 
dlouhověké, celoročně atraktivní, 
bezpečné bez trnů nebo kolců, ne-
jedovaté, nevyvolávají alergické re-
akce, jako je tomu u břízy. 

„Vybrané stromy budou jistě 
adekvátní náhradou za ty vykácené. 
Zajistí odclonění od silnice, zmírní 
škodlivé vlivy okolí a vytvoří 
reprezentativní lokalitu,“ řekla Eva 
Dedková. 

Vhodné druhy velmi pečlivě vy-

bírala zahradní architektka Ol-
ga Šamár ková. Pro různé lokality 
zvolila odlišné druhy stromů, tak-
že v nové výsadbě se objeví višeň 
křovitá, vilín prostřední, buk lesní, 
platan javorolistý, jírovec pleťový, 
vrba bílá, lípy srdčitá i stříbřitá, ja-
vor mléč, jinan trojlaločnatý, habr 
obecný, či borovice limba. Poblíž 
kulturního domu vyroste nová alej 
z třešní pilovitých. Z keřů to budou 
trojpuk něžný, svída bílá, zlatice 
prostřední, skalník Damerův, kte-
rý umí zpevnit svah a zmírnit erozi 
půdy, dále bobkovišeň lékařská, šá-
cholan hvězdicovitý, vajgélie květ-
natá a tavolník niponský. 

S plánem na obnovu zeleně v 
uvedených lokalitách radnice 
předem seznámila osadní výbor, 
informaci zveřejnila i na svých 
webových stránkách. 

Stejně jako v dalších případech 
i tentokrát se povolení ke kácení 
řešilo v souladu s ust. § 8 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhláškou č. 189/2013 
Sb., o ochraně dřevin a povolování 
jejich kácení, ve znění pozdějších 
předpisů. Veškeré práce, na které 
město získalo dotaci, by měly být 
hotovy už letos v květnu. 

(iga)

Pokácené stromy ze sídliště už mizí, zjara se začne s výsadbou, takže pak už nezbude než opět sedět na lavičce.   
         Foto: Ivana Gračková

Na bezpečnost chodců v ulicích 
Hlučína se zaměřili strážníci při 
preventivní akci, kterou pořádali v 
pátek 13. února ve spolupráci s or-
ganizací BESIP. 

Zajímalo je především, zda jsou v 
pošmourném počasí chodci a cyk-
listé na komunikacích dobře vidět, 
aby je neohrozili řidiči aut. 

„V ranních a odpoledních hodi-
nách oslovovali strážníci na ulici 
Čs. armády, u Billy, Lidlu a u Pen-
ny chodce a upozorňovali je, že po-
kud na sobě mají tmavé oblečení, 
pak jsou pro řidiče špatně viditel-

nMĚSTEM SE STRÁŽNÍKY

I chodci jsou účastníky provozu
ní,“ vysvětlil velitel Městské poli-
cie Hlučín Luděk Olšovský. 

Strážníci informovali pěší o mož-
nostech, jak se v silničním provozu 
mohou zviditelnit pomocí reflex-
ních prvků umístěných na obleče-
ní. Několika desítkám lidí předali 
reflexní pásky, samolepky a další 
reflexní materiály. Cyklistům také 
reflexní tyčky na kolo. 

„Je zrovna takové období, kdy 
se mohou podobné prvky hodit, 
zvláště za horšího počasí,“ doplnil 
velitel Olšovský.                      

(red)  

Pes se také domáhal reflexních prv-
ků na kožich, ale na rozdíl od svých 
páníčků neměl nárok.

Foto: Městská policie Hlučín 
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Zkontrolujte si řidičák
Až dva tisíce korun může zapla-

tit řidič, který jezdí bez platného ři-
dičského oprávnění. Nepozorných 
řidičů, kteří si včas nevšimnou, že 
platnost řidičáku končí, přibývá. 
Blíží-li se konec platnosti, mohou 
lidé o výměnu požádat na odboru 
dopravy a silničního hospodářství 
MÚ Hlučín v úředních hodinách v 
pondělí a ve středu od 8 do 17 ho-
din, v úterý a čtvrtek od 8 do 14 ho-
din a v pátek prostřednictvím rezer-
vačního systému od 8 do 10 hodin. 
K žádosti, která se vypisuje na pře-
pážce registru řidičů, musí doložit 
platný doklad totožnosti, fotografii 
a stávající řidičák.                         (red)
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cestování na úZeMí 
Města Hlučína, tedy I 
darkovIček a bobrovníků, 
bude od dubna Pro 
starší lIdI Zase o něco 
jednodušší. 

Dopravit se k lékaři či na úřad je 
mnohdy pro staršího člověka velmi 
vyčerpávající, ne-li bez pomoci ne-
možné. Zlepšit komfort cestování 
seniorů chce vedení města Hlučí-
na zavedením služby s názvem Se-
nior taxi.

„Obdobná služba funguje i v ne-
dalekém Bohumíně, kde jsou s 
ní moc spokojeni, proto jsme se 
u nich inspirovali. Víme, že pro 
mnoho starších lidí je cestování 

606 600 154 
na tomto čísle si senioři 
budou objednávat taxi 
službu za zvýhodněnou 
cenu. 

Starší lidi bude od dubna vozit Senior taxi, 
jízda po Hlučíně přijde na patnáct korun

hromadnou dopravou fyzicky pří-
liš náročné a dopravovat se běžnou 
taxi službou si většinou jen těž-
ko mohou dovolit. A nemohou být 
odkázáni ani na pomoc dětí, kte-
ré mají své pracovní i rodinné po-
vinnosti,“ vysvětlila místostarostka 
Blanka Kotrlová. 

Hlučínští senioři, kterým je se-
dmdesát let a více a mají trvalý 
pobyt na území města, mohou od               

1. dubna využívat tuto službu v pra-
covní dny v době od 6 do 15 ho-
din, přičemž objednat by si ji mě-
li vždy alespoň den předem. Pokud 
bude někdo volat až v den převozu, 
může se stát, že kapacita taxi služ-
by už bude plná. Objednávky bu-
de provozovatel přijímat 24 hodin 
denně, a to na telefonním čísle 606 
600 154. 

Senior taxi bude lidi vozit z mís-
ta bydliště na určená stanoviště ve 
městě, a to na Mírové náměstí, k 
poliklinice, k Domovu pod Vin-
nou horou, k pobočce České poš-
ty, k ordinacím odborných lékařů v 
ulici Cihelní a v případě zájmu za-
se zpět domů. Jedna jízda přijde se-
niora na 15 korun, zbytek nákladů 

bude hradit radnice z rozpočtu měs-
ta. Každý senior se bude moci služ-
bou přepravovat maximálně osm-
krát za měsíc, přičemž přeprava na 
místo určení a zpět domů se počí-
tá za dvě jízdy. V případě nutnosti 
může zdarma jet s člověkem, který 
potřebuje asistenci, také doprovod. 

„Město letos na Senior taxi vyčle-
ní částku 235 tisíc korun. Až praxe 
ukáže, jak bude služba využívaná 
a kolik bude ve skutečnosti město 
stát. Vzhledem k tomu, že v Hlučí-
ně je 1790 občanů ve věku 70 let a 
starších, dá se předpokládat, že zá-
jem o službu bude,“ informovala 
Lenka Petermannová z odboru so-
ciálních věcí a zdravotnictví hlu-
čínské radnice.      (iga)

Aleně Bartuskové je dvaašede-
sát let a odpočívá s notebookem. 
Vlastně už ani ne, na její vkus je to-
tiž pomalý, raději má tablet. Své fa-
cebookové stránky si ovšem vytvo-
řila přes mobil.

„Je to výborný relax, třeba kou-
kat na videa na YouTube.  A když 
má někdo například zdravotní pro-
blém, neztratí díky internetu kon-
takt s přáteli,“ vyjmenovává s pře-
hledem. Alena Bartusková a její 
manžel byli v aktivní skupince se-
niorů, která se zúčastnila poslední-
ho počítačového kurzu pro seniory 
pořádaného hlučínskou radnicí. Prý 
to byla děsná legrace, jak účastníci 
kurzu ze začátku se svými počítači 

bojovali. „Když jsem pohybovala 
myší, tak jsem chvílemi odsouvala 
klávesnici, protože jsem dojela na 
konec stránky,“ směje se dnes svým 
začátkům. Teď je nadšená, třeba i 
proto, že si může po večerech přes 
Skype popovídat s dcerou a vnou-
čaty, kteří žijí v Prostějově. A všem 
dalším dříve narozeným doporuču-
je, aby se počítačů určitě nebáli. 

Počítač a internet využívá i její 
dvaaosmdesátiletá maminka Mar-
got Sembolová, byť jí už přece 
jen jeho zvládání nejde tak hladce. 
„Nejhorší je chtít po mladých, aby 
vás to naučili. Někam kliknou, po-
sunou myší a řeknou, že je to jed-
noduché. Nemají na mě trpělivost. 

A teď už mi to stejně v rychlosti vy-
světluje i Alenka,“ stěžuje si Mar-
got Sembolová. 

„Osmihodinový počítačový kurz 
se v Hlučíně konal v lednu v rámci 
komunitního plánování. Uskutečnil 
se v prostorách Základní školy Hlu-
čín Rovniny a účastnilo se ho šest-
náct aktivních seniorů, kteří se uči-
li základní ovládání počítače, práci 
s internetem, textovým editorem, 
používání obrázků, fotografií,“ in-
formuje Tereza Kubinová z hlučín-
ské radnice a slibuje, že podobný se 
bude organizovat minimálně kaž-
dý rok. Zájemci se o něm doví buď 
z Hlučínských novin nebo webo-
vých stránek města.                           (iga)

Věk není překážkou pro surfování na internetu

alena bartusková upřednostňuje tablet před notebookem. Prý je rychlejší.
Foto: Ivana Gračková

Neparkujte v úzkých 
uličkách Hlučína

Obyvatelé Hlučína musí být stále 
jako na trní. Hrozí totiž, že v přípa-
dě požáru jim shoří celý dům dříve, 
než k nim dojedou hasiči. Úzkými 
ulicemi, které jsou zastavěné par-
kujícími auty, totiž hasiči mnohdy 
sotva projedou. „V jednosměrné 
ulici musí být na šířku volný prů-
jezd 3 metry, v obousměrné 6 me-
trů. Pokud někdo zaparkuje v uli-
ci, jejíž celková šířka je třeba 6,25 
metrů – a takových je v Hlučíně 
hodně, tak se tím pádem dopouští 
přestupku,“ varuje šéf městských 
strážníků Luděk Olšovský. Strážní-
ci parkování pravidelně kontrolu-
jí. „V pracovní dny je průjezdnost 
jakž takž dobrá, ale jakmile se lidé 
vrátí z práce domů, tak jsou ulice 
opravdu téměř neprůjezdné,“ po-
tvrzuje strážník Tomáš Res, který 
je zároveň dobrovolným hasičem. 
Jak vypadá taková přeprava hasič-
ským vozem, kdy se skoro dotýka-
jí zrcátka aut, ví moc dobře. „Ne-
umím si představit, jak bychom 
rychle projížděli ulicemi, kdyby 
někde hořelo,“ je nazlobený na ne-
zodpovědné řidiče.                   (iga) 

Při průjezdu městem se hasiči mnoh-
dy opravdu zapotí.              Foto: hasiči

alena bartusková upřednostňuje tablet před notebookem. Prý je rychlejší.     Foto: Ivana Gračková
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Od logaritmického pravítka k su-
perpočitači  se jmenovala interak-
tivní výstava, která se v lednu kona-
la na hlučínském Gymnáziu Josefa 
Kainara v rámci dne otevřených 
dveří. 

Předvést středoškolákům, že tech-
nické obory mohou být zábavné a 
navíc mají budoucnost, přijeli je-
jich starší kolegové z Vysoké školy 
báňské – technické univerzity Ost-
rava (VŠB). 

„Naši studenti a žáci hlučínských 
základních škol Hornická, Tyršova 
a Rovniny se na výstavě seznámi-
li s vývojem pomůcek určených k 
počítání od starověkého abakusu, 
Napierových kostek, tabulek, loga-
ritmických tabulek přes kalkuláto-
ry až k páté generaci počítačů,“ vy-
počítává učitelka Kateřina Trčková. 

Zájemci si mohli vyzkoušet práci s 
počítacími stroji i hry na počítačích 
z minulého století. Prohlédli si ta-
ké malý superpočítač Anselm, kte-
rý sestrojili studenti na VŠB. Jeho 
výkon je stejný jako výkon 3 900 
notebooků. 

V roce 2015 zahájí na VŠB provoz 
velký superpočítač, jehož výkon se 
dá přirovnat k 74 tisícům noteboo-
ků. Bude patřit ke stovce nejrych-
lejších počítačů na světě. Takové 
počítače se využívají v naukách o 
živé přírodě a o Zemi, ve výzkumu 
nových materiálů, v biologii, lékař-
ství a inženýrství. Superpočítač se 
využívá k vývoji léků na AIDS a ra-
kovinu, k předpovědi povodní, k ře-
šení krizových situací při zamoření 
ovzduší a vodních toků, při úniku 
nebezpečných látek, k simulaci tes-

tů vozidla při haváriích v tzv. crash 
testech nebo při tvorbě 3D map. 

Nový superpočítač v centru IT4I-
novation by mohl být do budoucna 
jedním z lákadel ke studiu na tech-
nice. Nejprve je ale třeba zvládnout 
maturitu a na tu by se dnešní školá-
ci mohli připravovat na hlučínském 
gymnáziu. „Na dni otevřených dve-
ří jsme žákům ze základních škol 
ukázali třídy a učebny, včetně no-
vých jazykových laboratoří a po-
skytli jim informace o možnostech 
studia. Průvodce jim dělali naši 
současní studenti. Tato praxe se už 
v minulých letech osvědčila, právě 
svých jen o něco málo starších vrs-
tevníků se děti mohou bez rozpaků 
a nervozity ptát na vše, co je oprav-
du zajímá,“ přiblížila učitelka Mar-
kéta Haburová.           (red)

Výstava a dveře dokořán pomohly s rozhodováním

Hlučínsko neMá jedInou 
třídu v Mateřské škole, 
která by se věnovala 
sPecIálně děteM  
s vadaMI řečI. teď se to 
ZMění. MateřInka severní 
v Hlučíně cHce První 
loGoPedIckou třídu 
otevřít od Září. 

Rodiče mohou své děti trpící va-
dou řeči hlásit do speciální třídy 
mateřinky Severní v Hlučíně do 
konce března. 

„Počet dětí s logopedickými va-
dami narůstá. I u nás ve školce jich 
máme několik a naši pedagogové s 
odbornou specializací se jim věnu-
jí. Ale v běžných třídách je prostor 
pro práci s nimi jen velmi omezen. 
Proto budeme otevírat logopedic-
kou třídu, kde budou se čtrnácti 
dětmi pracovat dvě učitelky,“ vy-
světluje ředitelka školky Kateřina 
Boková. 

„Po speciální logopedické třídě 
pro předškoláky na Hlučínsku vo-
lám už asi pět let,“ potvrdila pro-
blém klinická logopedka z Ostra-
vy Marie Rupcová, jejíž ordinace 
se stará i o mnoho dětí z Hlučína. 
Objednává je s několikatýdenním 
předstihem a přicházejí k ní tak 
jednou za tři týdny až měsíc. „To 
je prostě málo, ale ordinace logo-
pedů jsou plné. Proto je odborná 
pomoc přímo v předškolním zaří-
zení nezbytností,“ alarmuje MUDr. 
Rupcová. 

Školka Severní pomůže dětem s vadami řeči

Logopedové se přitom u před-
školních dětí stále častěji setkáva-
jí nejen s lehkými logopedickými 
vadami, kdy dítě například špatně 
vyslovuje některé hlásky, ale i těmi 
těžšími, při kterých je narušen slo-
vosled, skladba vět. 

„Čím dříve se takovému dítěti do-
stane odborné péče, tím lépe,“ do-
plňuje ředitelka Speciálního pe-
dagogického centra pro vady řeči 
v Opavě Kateřina Prchalová. Děti 
s logopedickými potížemi mohou 
působit i jako mentálně postižené 
jen proto, že se neumí správně vyjá-
dřit. „Ve škole se takové děti mnoh-
dy trápí, omezuje je to, podepíše se 

to na jejich psychice, na sebevědo-
mí,“ varuje Kateřina Prchalová.  

V Mateřské školce Severní v Hlu-
číně se budou děti s narušenou ko-
munikační schopností učit nejen 
správné výslovnosti. „Budeme se 
věnovat celé oblasti rozvoje řeči, 
tedy i gramatické stránce a porozu-
mění řeči,“ dodává ředitelka Boko-
vá. 

S dětmi budou pracovat pedago-
gové s odborným logopedickým 
vzděláním. Do menšího kolektivu 
bude možné zařadit i děti s poru-
chou autistického spektra. Kolektiv 
logopedické třídy přitom nebude 
nijak vyčleněn, při běžných čin-

nostech se budou bavit všechny dě-
ti dohromady. Školce už se podařilo 
získat dotaci na speciální pomůcky 
a didaktický materiál. Rodiče, kte-
ří by měli zájem o zařazení svého 
dítěte do logopedické třídy, mohou 
vyplnit předběžnou přihlášku, kte-
rá je ke stažení na webových strán-
kách www.skolkahlucin.com. Vy-
plněnou přihlášku je třeba zaslat na 
adresu Mateřská školka Hlučín Se-
verní, Severní 19, Hlučín 748 01. 
Poslat ji lze i mailem na mshsev@
volny.cz, nejpozději do 31. března. 
Po telefonické dohodě je možné do-
mluvit i předběžnou osobní konzul-
taci s poradenstvím.                (iga)

čtyřletý tadeáš šišlá. Má štěstí, jde o lehkou vadu řeči. než půjde do školy, měla by mu speciální péče pomoci. 
Foto: Ivana Gračková

S Montessori 
učení baví

Třídu se speciálními vzdělávací-
mi prvky Montessori systému od 
září otevře Mateřská školka Se-
verní. Své děti do ní mohou rodi-
če hlásit v běžném termínu zápisu. 

O alternativní výukové systémy 
je mezi rodiči zájem, což se ukazu-
je už i na Základní škole Tyršova, 
kde budou otevírat v dalším škol-
ním roce jednu první třídu na ob-
dobné bázi a zápis do ní se konal 
v lednu. „Zatím pořádáme v Hlučí-
ně různé kurzy a kroužky s výuko-
vými prvky Montessoriho systému, 
jehož heslem je: Pomoz mi, abych 
to dokázal sám. Výhodou tako-
vé výuky je, že děti jsou nesmírně 
soustředěné, učení je baví,“ prozra-
dila Alena Víchová z Montessori 
centra Hlučín.                          (iga)    
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škola Hrou se odeHrála 
na HlučínskéM GyMnáZIu 
ZásluHou sPecIálníHo 
Projektu české sPořItelny. 

Osobní bankroty a exekuce u lidí, 
kteří nedokázali odhadnout svou 
schopnost splácet závazky, jsou 
dnes na denním pořádku. Mnozí li-
dé se prostě neměli kde naučit hos-
podařit s penězi ve světě, kde se 
úvěry a půjčky nabízí na každém 
rohu. Mladým lidem chtějí pomoci 
orientovat se v osobních financích 
i jejich školy, byť finanční gramot-
nost zatím není povinným předmě-
tem. 

Začátkem února se speciální zá-
bavné přednášky na toto téma zú-
častnili žáci kvarty Gymnázia Jo-
sefa Kainara v Hlučíně, připravila 
ji pro ně Česká spořitelna v rámci 
projektu s názvem Finanční svobo-
da. „Cílem bylo seznámit mladou 
generaci s možnými úskalími v ob-
lasti finančnictví a způsoby, jak jim 
čelit,“ informovala učitelka z gym-
názia Jana Sobolová. 

Žáci si zahráli zajímavou hru,  
v níž mohli „prožít“ svůj život až 
do důchodu. Museli se rozhodo-

Děti se učily finanční gramotnosti

netradiční výuka zaujala studenty gymnázia.        Foto: jana sobolová

vat, co je pro ně důležité - zda in-
vestovat do vzdělání, uzavřít život-
ní pojistku, koupit, či prodat akcie a 

podobně. A co říkali na zajímavou 
formu výuky finanční gramotnosti 
samotní studenti? Vyjádřit se moh-

li formou ankety: „Hra byla pouč-
ná, rozšířila nám obzory ve finanč-
ní oblasti.“

„Je to sice časově náročná hra, 
ale účel splnila. Myslím, že nám 
přiblížila život a situace, které nás 
za pár let také čekají.“

„Nejvíce nás bavila nevyzpy-
tatelnost akcií. Zjistili jsme, že jsou 
velice důležité.“ 

„Chtělo by to více takových her!“ 
„Nebylo to vůbec tak nudné, jak 

naznačoval název. Nicméně ztratili 
jsme veškeré iluze, ale získali jsme 
nové a snad i v budoucnu užitečné 
vědomosti. Doufejme, že se nám je 
podaří využít.“

„Vyhlídka na čtyřicet let 
neutuchající dřiny není zrovna 
příjemná.“

„Ověřili jsme si, že je důležité 
investovat třeba do akcií, dluhopisů 
apod. a zároveň být dobře pojištěn.“

„V budoucnu budeme uvažovat 
racionálněji než před touto hrou.“

„Hra nám pomohla pochopit 
pojmy, které nám dosud nebyly 
zcela jasné.“

„Skvěle jsme strávili tohle dopo-
ledne. Všem tuto hru doporučuje-
me.“                                      (red)

Mateřská škola Hlučín, Cihelní: 
středa 25 3. 2015 době od 9:00 – 15:00 hod.

 
Mateřská škola Hlučín, Severní: 

středa 25. 3. 2015 v době od 9:00 hod. – 15:00 hod. 
 

Odloučené pracoviště Mateřské školy Hlučín, 
Severní na adrese Dr. Ed. Beneše 1/207: 

čtvrtek 26. 3. 2015 v době od 9:00 – 12:00 hod.
 

Mateřská škola na adrese Hlučín-Bobrovníky, Požárnická 42, 
která je součástí Základní školy 

a mateřské školy Hlučín-Bobrovníky:  
čtvrtek 26. 3. 2015 v době od 9:00 hod. – 14:00 hod.

 
Mateřská škola na adrese Hlučín-Darkovičky, Nový svět 4/286, 

která je součástí Základní školy 
a mateřské školy Hlučín-Darkovičky: 

středa 25. 3. 2014 v době od 9:00 hod. – 14:00 hod.
 

Na zápis s sebou vezměte: vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do MŠ, vyplněný 
Evidenční list dítěte a potvrzený lékařem, rodný list dítěte, průkaz zdravotní pojišťovny dítěte

Upozornění: zákonní zástupci dětí, kteří se v uplynulém 
školním roce dostavili k zápisu a se svou žádostí 

neuspěli, se musí k zápisu pro školní rok 2015/16 dostavit znovu!

Zápisy do školek na konci března
Termíny zápisů do mateřských školek jsou tady, rodiče dětí předškolního věku by měli zpozornět a udělat 
si čas 25. nebo 26 března - podle toho, do které mateřinky by chtěli svého potomka přihlásit. 

Malby, kresby, grafiky a další vý-
tvarná díla lidí, kteří se věnují tvor-
bě v atelieru Viridian, jsou ještě do 
29. března vystavena v Červeném 
kostele v Hlučíně. 

Pro veřejnost je kolektivní výsta-
va otevřena každou středu od 14 do 
18 hodin a v neděli od 13 do 16.30 
hodin.  Kolekci více než třiceti ob-
razů vytvořili právníci, lékaři, zed-
níci, učitelé a lidé dalších profesí, 
které výtvarné umění těší a kteří 
se mu věnují nikoliv profesionál-
ně. Jednou z nich je i známá hlu-
čínská spisovatelka Jana Šlosárko-
vá, která se na výstavě prezentuje 
obrazem listů vytvořených kom-
binovanou technikou a pohledem 
na hlučínský domek kreslený tuž-
kou. „Ateliér se loni přestěhoval z 
Ostravy do Hlučína, kde jsme moc 
spokojeni. Tak jsme se tu chtěli 
uvést také naší zdejší první kolek-
tivní výstavou,“ vysvětluje vedou-
cí ateliéru Elen Thiemlová. Kreslit 
a malovat tak jezdí do Hlučína li-
dé z celého kraje a podle šéfky ate-
liéru moc rádi, protože si oblíbili i 
hlučínské náměstí s jeho vlídnými 
obchůdky.                                (iga)

Viridian v kostele



tradIční sPolečenský Ples 
občanskéHo sdružení 
Malánky, který se konal 
14. února v HasIčské 
ZbrojnIcI v bobrovníkácH, 
oPět neZklaMal 
očekávání.

Po pilných nejen sobotních pří-
pravách následoval večerní pří-
jezd muzikantů. Když jsme uvi-
děli množství a kvalitu aparatury, 
domnívali jsme se, že k nám přije-
lo exkluzivní, velké hudební těleso 
místo původně domluvených dvou 
hudebníků. 

Pánové z hudební skupiny Kom-
promis ale byli skutečně duo, kte-
ré však podalo skvělý muzikantský 
výkon. Z pestrého repertoáru pro 
všechny věkové kategorie si mo-
hl vybrat opravdu každý, díky če-
muž byl taneční parket téměř stá-
le zaplněn. 

Zajímavým a překvapivým zpest-
řením bálu byla předpůlnoční dob-
ročinná aukce ve prospěch Ob-
čanského sdružení Omega plus v 
Kyjově, jejíž výtěžek byl určen na 
projekt pletení obvazů pro malo-

hlučínskénoviny [8]

Na plese v Malánkách se vydražil vous

mocné. Do něj přispívají svou pra-
cí i dobrovolné pletařky z Hlučína a 
okolí. Dražil se totiž ustřižený, půl 
roku pečlivě pěstěný vous jedno-
ho z účastníků plesu a skalního fa-
nouška Bobrovníků, který se nechal 
přemluvit k netradičnímu holení na 
plese. Z počátečních pár desítek ko-
run se částka za oholené vousy dob-
rosrdečného občana z Bobrovníků 
vyšplhala až na neuvěřitelné tři ti-
síce korun, které darovala skupina 
přátel a stálých účastníků většiny 
našich akcí.  

Můj dík patří všem, kteří se do 

dobročinné aukce aktivně zapojili, 
i všem, kteří už přispěli na nákup 
speciální pletařské příze, ze které 
budeme moci uplést asi 600 kusů 
obvazů pro nemocné lidi ve vzdá-
lených zemích Třetího světa. Ale 
poděkovat chci tské organizátorům 
a účastníkům plesu. Kdo se na po-
dobné akci někdy podílel, dobře ví, 
kolik to stojí úsilí a že úspěch je vý-
sledkem atmosféry, na které se mu-
sí podílet každý účastník.  

Hlavní snahou našeho Občanské-
ho sdružení Malánky je udržovat 
úroveň kulturního dění v místě, kde 

jsme mnozí vyrůstali a kde žijeme. 
Chceme především posilovat vztah 
místních lidí a dětí ke své lokalitě, 
snažíme se být otevřeni všem ob-
čanům, jejich nápadům i připomín-
kám. 

Našim cílem je také podporovat 
tvořivý a spokojený životní styl 
občanů, proto jsou členy našeho 
sdružení ti, kterým jsou naše 
aktivity blízké. Už teď se na vás 
těšíme při Svatodušním smažení 
vaječiny. 

Ivona Barabaschová
občanské sdružení Malánky 

Žádat o vydání německého ces-
tovního pasu nebo vystavení ně-
meckého rodného listu nemusí lidé 
z Opavska jezdit do Prahy. 

Využít mohou konzulárních dnů v 
Kravařích, které se zkušebně usku-
teční v úterý a ve středu 21. a 22. 
dubna. Pořádá je Německé velvy-
slanectví v Praze. V úterý budou 
konzulární úředníci k dispozici od 
8.30 do 17.30 hodin a ve středu od 
8.30 do 11 hodin, vždy v Buly Aré-
ně v Kostelní ulici v Kravařích – 
Kouty. Zájemci si budou moci vy-
řizovat cestovní pasy, předběžné 
cestovní pasy, dětské cestovní pa-
sy a žádosti o vystavení německé-
ho rodného listu. Poplatky jsou za 
cestovní pas pro žadatele do 24 let 
1.900 korun, pas pro žadatele od 24 
let 2.500 korun, dětský pas pro dě-
ti do 12 let 1.000 korun a žádost o 
vystavení německého rodného lis-
tu 700 korun. Částky se ovšem mo-
hou v závislosti na aktuálním kurzu 
české koruny mírně měnit. Zájem-
ci, kteří si budou chtít sjednat kon-
krétní termín, mohou kontaktovat 
pana Josefa Meleckého na čísle  
602 502 478.                                         (iga)

Na konzulárních dnech 
lze vyřídit německý pas

Třicet pytlů s oblečením doneslo 
dvanáct lidí do sídla Charity v Hlu-
číně ve čtvrtek 12. února, kdy se 
konal sběr šatstva pro bezdomovce.

Takovou pomoc sociálně slabším 
lidem bude hlučínská charita pořá-
dat pravidelně každý měsíc.

„Většinou přichází více lidí, ale 
čekáme, že s jarní obnovou šatníků 
v příštích měsících dárců opět při-
bude. Ovšem množství věcí, které 
se podařilo tentokrát posbírat, bylo 
opravdu nadstandardní,“ informo-
val ředitel charity Lukáš Volný.

Charita, která sídlí na adrese U 
Bašty 3 v Hlučíně kousek od ná-
městí, měla zájem o letní i zimní 
boty i bundy, ponožky, spodní prá-
dlo, svetry, mikiny, kalhoty včetně 
riflí, košile, trička, tepláky, čepice, 
rukavice, šály a další. Nejpoužitel-
nější a nejkvalitnější části oblečení 
dostanou lidi bez domova z Hlučí-
na a blízkého okolí. Část dámského 
ošacení přijde do Azylového domu 
sv. Eufrasie v Ludgeřovicích. Zbylé 
oděvy bude mít k dispozici pro dal-
ší potřebné Charita Hrabyně. 

„Informaci o dalším sběru šatstva 
určitě opět včas zveřejníme. Prosí-

me dárce, aby nosili oblečení čisté, 
nemělo by být viditelně ušpiněno. 
Nejlepší je přinést darované věci 
již v igelitových pytlích, není to ale 
podmínkou,“ doplnil Lukáš Volný. 
Dárci by každopádně neměli šat-
stvo umisťovat v okolí sídla charity 
mimo vyhlášený termín. 

Podle údajů odboru sociálních vě-
cí a zdravotnictví žije v Hlučíně asi 
deset lidí bez domova. „Dva jsou 
v současnosti v nemocnici, někteří 
přebývají ve starém domě na okraji 
Hlučína, ale jsou zde i bezdomovci, 
kteří přespávají venku,“ uvedla ve-
doucí odboru Lenka Petermannová. 

Odbor sociálních věcí se bezdo-
movcům opakovaně snaží pomá-
hat. Vždy už od podzimu jim hledá 
možnost zimního ubytování. Hlu-
čín proto dotacemi podporuje ně-
která azylová zařízení v Ostravě. 

„Nejblíže je Nová šance v Ost-
ravě-Koblově, se kterou spolupra-
cujeme, a kam odkazujeme naše 
klienty,“ doplnila Lenka Peterman-
nová. Ovšem ne všichni mají o by-
dlení v azylovém zařízení zájem. 
Některým nevyhovuje režim, kte-
rému by se museli podřídit. V cha-

ritních centrech totiž platí například 
zákaz požívání alkoholu nebo drog.

Ještě do roku 2010 provozovala 
Charita Hlučín terénní centrum v 
budově staré školky na Rovninách, 
kde měli sociálně slabí občané 
možnost se osprchovat, převléci do 
čistého oblečení a také se občerstvit 
polévkou nebo čajem. Objekt je ale 
v nevyhovujícím technickém stavu 
a město chtělo budovu prodat, pro-
to charita činnost centra ukončila. 
V samotném Hlučíně si dnes bez-
domovci mohou vyměnit šatstvo 
přímo v sídle hlučínské charity. 

„Hledali jsme prostory, kde by-
chom mohli zřídit aspoň sprchy pro 
lidi bez domova, ale žádné vhodné 
ve městě v této chvíli nejsou," do-
plnila Tereza Kubinová z odboru 
školství a kultury, která má Komu-
nitní plánování Hlučínska na sta-
rosti. 

Budovat speciální ubytování v tak 
malém městě se ukazuje jako zby-
tečné, protože těch lidí, kteří oprav-
du nemají střechu nad hlavou, je 
velmi málo a bez problémů najdou 
azyl v ostravských charitních zaří-
zeních.                                      (iga)

Nasbírali třicet pytlů potřebných věcí

Zábava v plném proudu.                Foto: organizátoři
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jarní koncert 
HlučínskéHo PěveckéHo 
sboru se bude konat
v nedělI 19. dubna  
v červenéM kostele.

Zazní na něm i nově nastudované 
skladby lidového rázu, jako Dobrú 
noc má milá, Pod našima vršíčka-
ma nebo černošský spirituál Deep 
River, ale též duchovní písně hodí-
cí se k velikonočnímu času.

„V květnu nás pak čeká soustře-
dění, na kterém budeme připravo-
vat repertoár už pro adventní obdo-
bí, ostatně stejně jako loni,“ řekla 
sbormistryně Barbora Bortlová. 

Sbor zpívá písně jako duchov-
ní, tak světské, od renesance přes 
všechna stylová období až po sou-
časnou tvorbu světových i českých 
autorů, úpravy lidových písní, spi-
rituálů, evergreenů, a to nejen 
česky, ale také v latině, italštině, 
němčině a angličtině. Vystupuje 
často a capella, nebo za doprovo-
du klavíru, případně jiných nástro-
jů, eventuálně i s komorním or-
chestrem. 

Minulý rok jsme zpívali pro ra-
dost sobě i druhým pod vedením 
Barbory Bortlové, která sbor řídí 
už od roku 2006. Loni jsme vystu-
povali v obsazení pouze ženských 
hlasů, muži v předchozích letech, 
vesměs ze zdravotních důvodů, 
odešli. Proto jsme se na velké kon-
certy, jako už v minulosti, spojili se 
Smíšeným pěveckým sborem Cy-
priána Lelka z Dolního Benešova, 
který má silnou mužskou část sbo-
ru.  

Silným okamžikem sboru byl 
únor, kdy sbor popřál a vesele za-
zpíval k významnému životnímu 
jubileu, osmdesátým narozeninám, 
dlouholetému bývalému členovi, 

Hlučínský sbor zpívá všem pro radost

tenorovi Františku Kublovi. Pevné 
zdraví, Františku! 

Jak už to v životě bývá, vese-
lou náladu obvykle střídá smutek.  
22. února jsme doprovodili na po-
slední cestě dlouholetého člena 
sboru Josefa Ostárka, který s námi 
vystupoval až do svých osmdesáti 
let, kdy na návrh sboru převzal z ru-
kou starosty Hlučína ocenění Osob-
nost roku 2011.   

Před velikonočními svátky jsme 
spoluúčinkovali v projektu Lukáše 
Krčka a komorního orchestru Gau-
di Musicae „Křížová cesta“ v kos-
tele Svatého Jana Křtitele. 

Na jarním pracovně-relaxačním 
soustředění v Jeseníkách sbor 
zazpíval návštěvníkům jeskyně 
Na špičáku a dopiloval program 
Komorního koncertu k Roku české 
hudby, který zazněl v obřadní síni 
radnice v květnu. Zde jsme poprvé 
koncertně vystoupily jako ženský 
sbor a přesvědčily, že Hlučínský 
smíšený sbor, byť přestal být 
smíšeným, jede dál!             

V podvečer 30. května se sbor 
představil kytičkou lidových písní 

na hlučínském náměstí u příležitosti 
Dne sociálních služeb Hlučínska. 

V letních měsících následoval 
náročný nácvik latinské mše Missa 
Brevis současného nizozemského 
hudebního skladatele Jacoba de 
Haana. 

V plné kráse jeho dílo zaznělo 
20. září v bývalém cisterciáckém 
klášteře v polských Rudách u 
Ratiboře, na 10. Prajzské pouti 
během hlavní mše svaté, v 
podání pěveckých sborů Dolního 
Benešova a Hlučína, pod taktovkou 
Jonáše Harmana. Prajzskou pouť 
již tradičně zorganizoval Jindřich 
Koska. Cílem je obnovit tradici 
našich předků a prohloubit duchovní 
život obyvatel našich regionů. Oba 
sbory zpěvem doprovázely také 
odpolední pobožnost.       

Vše nejlepší k 80. narozeninám 
jsme na podzim popřály našemu 
dlouholetému sborovému kolegovi 
a bývalému sólovému basu, 
Františku Jandovi. Pevné zdraví, 
Franto, do dalších let!   

Úspěšné bylo Adventní vystoupení 
sboru Poslyšte s radostí…, které se 

konalo v prosinci v obřadní síni 
radnice, kde nás doprovodili na 
hudební nástroje žáci Základní 
umělecké školy P.  J. Vejvanovského 
a naše stálá korepetitorka Karin 
Basovníková. 

Advent náš sbor zpříjemnil také v 
Dolním Benešově. V průběhu vá-
nočních svátků jsme vystupovali 
spolu s Pěveckým sborem a orches-
trem z Dolního Benešova, sólisty 
Slezského divadla v Opavě a Ná-
rodního divadla moravskoslezské-
ho v Ostravě na Vánočním koncer-
tu v opavském Marianu. Provedení 
melodické České mše vánoční Hej 
mistře J.  J. Ryby, která neodmysli-
telně patří k atmosféře vánoc, oce-
nili posluchači Opavska nadšeným 
potleskem. 

Uplynulý rok 2014 byl pro Hlu-
čínský pěvecký sbor tradičně boha-
tý na vystoupení jak ve městě, tak v 
našem regionu. Abychom mohli dá-
le úspěšně pokračovat také v roce 
letošním, zveme mezi nás nové zá-
jemce o sborový zpěv. 

Helena Dudková
členka výboru  

Při návratu domů z loňského soustředění  sboru v jeseníkách panovala výborná nálada, zkoušení se dařilo.
 Foto: Hlučínský pěvecký sbor  

Je středa podvečer, polovina úno-
ra, takže už se kvapem stmívá. A v 
té chvíli zazní poplach. V Hlučíně u 
nádraží se srazily dva osobní vozy, 
ve kterých jsou uvězněni cestující. 

Auta jsou v tak nešťastné poloze, 
že hrozí jejich zřícení. Okamžitě 
vyrážejí profesionální hasiči spolu 
s jednotkou dobrovolníků z Hlučí-
na. Na místě si chlapi oddechnou 
je trochu, když zjistí, že se jedná o 
cvičení. Přesto se pořádně zapotí. 

Z jednoho vozu musí profesioná-

lové vyprostit dva dospělé a mi-
minko. Vystříhat řidiče z druhého 
auta mají za úkol dobrovolní hasiči. 

„Dva havarované automobily se 
ale nacházely v tak nestandardních 
pozicích, že je museli hasiči nejpr-
ve stabilizovat,“ doplňuje mluvčí 
hasičského sboru Petr Kůdela. 

Zásah trval přes hodinu a dopadl 
na výbornou. Obě jednotky jím od-
startovaly přípravu na květnovou 
krajskou soutěž ve vyprošťování 
osob z havarovaných vozidel.  (iga)

Náročný zásah hasičů, i když jen cvičný, dopadl na výbornou

auta bylo nejdříve nutné zajistit proti zřícení.                                          Foto: hasiči
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Březen je měsícem čtenářů, pro-
to zve knihovna své návštěvníky na 
celou řadu zajímavých akcí. 

V pondělí 2. března v 10 hodin se 
bude v Zámeckém klubu konat be-
seda s manželi Márovými, kteří se 
svým handicapovaným synem Jir-
kou cestují do všech koutů světa. 
„Po všech exotických cestách Má-
rovi v poslední době obrátili pozor-
nost na Evropu. Na setkání u nás 
představí nejzajímavější místa Ra-
kouska. Seznámí nás se životem na 
statku, pozvou nás do nejznáměj-
ších měst i do fantastické čokolá-
dovny. Přes Německo a Švýcarsko 
společně dorazíme až do Francie,“ 
láká všechny milovníky cestování 
vedoucí knihovny Lucie Kostková. 
Beseda je určena pro školy i veřej-
nost.

Ti, kteří se zajímají o tajemství 
výkladu písma, grafoterapii nebo o 
to, jak lze v praxi využít grafologii, 
by si neměli nechat ujít přednášku 

Dagmar Kravčíkové. Konat se bu-
de ve středu 11. března v 17 hodin 
v Zámeckém TV klubu. 

Ve spolupráci s výtvarným obo-
rem Základní umělecké školy P. J. 
Vejvanovského v Hlučíně knihovna 
opět připravuje pro děti populární 
Noc s Andersenem, která proběhne 
z pátku na sobotu 27. a 28. března.

Již tradičně se v knihovně chystá 
burza knih. Uskuteční se od 16. do 
20. března vždy od 7 do 18 hodin 
přímo na chodbě před knihovnou. 
Do burzy přijímá knihovna jen čis-
té a zachovalé knihy, a to pouze od 
9. do 13. března. Může jít o beletrii, 
naučnou literaturu i knihy pro dě-
ti. „Budeme rádi, pokud přinesete 
pěkné knihy, pro které už doma ne-
máte místo a myslíte si, že by udě-
laly radost někomu jinému. Knihy, 
které vás zaujmou, si můžete bez-
platně odnést domů, a to i v přípa-
dě, že do burzy nic nenabídnete,“ 
informuje Lucie Kostková.    (red)

S knihovnou na cesty a do pohádky

Pro radost, a Pokud 
by byla nálada, tak 
I k tancI, bude Hrát kaPela 
Hlučíňanka v nedělI  
15. břeZna od 17 HodIn  
v kulturníM doMě Hlučín.

Repertoár jarního koncertu muzi-
kanti z Hlučínska poskládali z me-
lodií, které mají jejich stálí poslu-
chači nejraději.

 „Zazní polka, valčík, walz i tan-
go. Máme připraveny i nějaké só-
lové skladby pro klarinety, tubu ne-
bo trubku,“ vyjmenovává kapelník 
Oldřich Hrubý. Kapela hraje hlav-
ně folklór současných skladatelů, 
vesměs melodie, které lidé znají 
i z rádia a televize, protože je ma-
jí v repertoárech i známá folklórní 
uskupení. 

Hlučíňanka se dala dohromady už 
v roce 2002 vesměs z muzikantů z 

Hlučínska, kteří rádi potěší své po-
sluchače, ale pravidelné zkoušky 
jsou pro ně i příjemným setkává-
ním. 

„Jen kdybychom nemuseli každou 
chvíli řešit prostory pro zkouše-
ní,“ povzdechne si kapelník. Jede-
náct muzikantů doplňuje zpěvačka 

Marie Mitorajová a zpěvák Arnold 
Buchta. Složení je více méně kla-
sické – dva klarinety, tři křídlovky, 
trombon, pozoun tuba a bicí.   (iga)

Dali se dohromady, aby hráli dobrou muziku

Hlučíňanka už funguje třináctým rokem.           Foto: archiv kapely

Hudebně scénické ztvárnění Kří-
žové cesty se odehraje v čase před-
velikonočním v kostele sv. Jana 
Křtitele. V provedení volného se-
skupení hudebníků Gaudi musicae 
ho pořádá Kulturní centrum Hlučín 
a římskokatolická farnost v sobotu 
28. března od 18.30. „Letošní kří-
žovou cestu obohatíme o zadní pro-
jekci z ulic Jeruzaléma. Na nevšed-
ní akci zveme širokou veřejnost, 

abychom si společně připomněli  
podstatu Velikonoc,“ řekl vedoucí 
hudebního uskupení Lukáš Krček. 

Programu v kostele bude předchá-
zet od 10 hodin na nádvoří zámku 
prodejní výstava velikonočních do-
plňků nazvaná Velikonoční inspira-
ce na zámku. V doprovodném pro-
gramu vystoupí folklorní soubory s 
lidovými zvyky  a tradicemi, flaši-
netář i divadélko pro děti.       (red)  

Připomenou podstatu Velikonoc

Pašijová hudba, která nepochybně 
patří k duchovnímu charakteru ve-
likončních svátků, zazní v Hlučíně 
v sobotu 7. března od 18 hodin v 
kostele Jana Křtitele.

Zpívané postní rozjímání se ode-
hraje v podání komorního sboru 
pro duchovní hudbu z Brna s ná-

zvem Ensemble Versus, zpěvá-
ky doprovodí ostravský katedrální 
varhaník Lukáš Kubenka. „Na pro-
gramu máme pašijovou hudbu 16. 
a 20. století.  Postní moteta prolo-
ží varhaník skladbami raného baro-
ka,“ informoval za soubor Vladimír 
Maňas.                                    (red)  

HUDEBNÍ POZVÁNKYn
Brňáci přivezou postní rozjímání

Filmový festival Expediční ka-
mera 2015, který probíhá v 221 
městech Česka a Slovenska, přije-
de i do Hlučína. Odstartuje v pátek  
13. března v 17 hod. v Kulturním 
domě v Hlučíně.

 Pro diváky je připraven maraton 
osmi filmů o světoznámých expe-
dicích, výjimečných outdoorových 
osobnostech i zdánlivě obyčejných 
cestách, významných hloubkou zá-

žitků a poznáním dalekých krajin.
„Jako vždy bude v kulturním do-

mě stolové posezení s možností ob-
čerstvení.  Diváci budou v anketě 
vybírat nejpěknější snímek. Hlaso-
vací lístky budou zařazeny do slo-
sování o ceny,“ informuje ředitel 
kulturního centra Zdeněk Kačor.  

Bližší informace o jednotlivých 
filmech jsou zveřejněny na strán-
kách KC v aktualitách.               (red) 

Filmový maraton pozve za dobrodružstvím
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Za krátkou dobu  
PřIvítáMe Po ZIMě oPět 
vytoužené jaro.  

Rozkvetou voňavé, křehké sně-
ženky, tulipány a jasmíny. 

Právě v tomto čase si připomíná-
me boj žen z mnoha zemí za nezá-
vislost a emancipaci.  Byly to na-
příklad ve Franci madam Curie, 
fyzička a první žena světa, která se 
stala profesorkou na Sorboné. 

Další, módní návrhářka, slavná 
Coco Chanel. Je ale smutné, že že-
ny v mnoha nejen afrických zemích 
trpí bídou, jsou ponižované, utla-
čované a mnohdy bez jakéhokoliv 
vzdělání. 

Máme štěstí, že žijeme v zemi, 
kde je rovnoprávnost žen samozřej-
má. Ženy mají možnost se vzdělá-
vat a uplatnit se ve všech oborech 
na stejné úrovni jako muži. Mnohé 
z nich jsou každoročně vyznamená-
ny na Pražském hradě.

I hlučínské ženy se zapojují do 
mnoha činností v kultuře, sportu, 
podnikání, sociálních službách. Na 
Hlučínsku se například proslavily 
pečením hlučínských koláčů. Proto 
si všechny ženy světa, i ty naše hlu-
čínské, zaslouží svůj den 8. března, 
a při té příležitosti nejen kytičku, 
ale celou kytici růží. 

Valerie Cymorková
z Domova pod Vinnou horou

Kytice růží pro všechny hlučínské ženyVe smyslu § 39 odst.1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích (obec-
ní zřízení) Rada města Hlučína na své 8. schůzi, konané dne 

16. února 2015, usnesení č. 8/8s), rozhodla o záměru 
Města Hlučína

p r o n a j m o u t 

část nebytových prostor objektu „D“ o výměře 73,2 m2, stojící-
ho na pozemku  parc.č. 1300/31  v k.ú. Hlučín za účelem provozu 

občerstvení a stravovací činnosti

obálkovou metodou – s určenou minimální cenou pro-
nájmu nebytových prostor ve výši 600,-Kč/m2.

Jedná se o pronájem na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíce s podmínkami pronájmu takto:

- Nájemce je povinen prodávat pouze 
sortiment pivovaru Staropramen (Ostravar)

- Nájemce je povinen prodávat pouze sortiment firmy Pepsi-cola
- Nájemce je povinen otevřít zařízení vždy, když 

bude do sportovního areálu vybíráno vstupné

Nabídky v zalepených nebo zapečetěných obálkách označených 
,,Výběrové řízení na pronájem objektu „D“ v SRA Hlučín – 

NEOTEVÍRAT“, zašlete (nebo doručte osobně na podatelnu MěÚ) 
na adresu: Městský úřad Hlučín, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín

do  20. 3. 2015.

Nabídka musí obsahovat:

a) označení pronajímaných nemovitostí (shodné s označením dle 
zveřejněného záměru)
b) identifikaci zájemce

ba) fyzická osoba – jméno, příjmení, bydliště, datum narození, 
kontakt - telefon, e-mail
bb) OSVČ -  jméno, příjmení, bydliště, IČ, případně DIČ, kon-
takt - telefon, e-mail,
bc) právnická osoba – název, sídlo, IČ, kontakt - telefon, e-mail, 
úředně ověřená kopie aktuálního výpisu z obchodního či jiného 
rejstříku, do kterého se právnická osoba zapisuje, popřípadě ji-
ných dokladů osvědčujících její právní subjektivitu

c) nabídkovou cenu v Kč, způsob platby
d) čestné prohlášení zájemce, že dle platných právních předpisů má 
právo nabývat v České republice nemovitosti
e) vyjádření souhlasu s podmínkami výběru zájemce a podmínka-
mi pronájmu
f) podpis oprávněné osoby.
g) Neúplné nabídky a nabídky obdržené po stanoveném termínu ne-
budou zařazeny do výběrového řízení.

Bližší informace budou zájemcům poskytnuty 
Správou sportovně rekreačního areálu Hlučín.

tel.:  595 043 677, Bc. Petr Breitkopf, e-mail: sra@sra-hlucin.cz



hlučínskénoviny [12]

SPOLEČENSKÝ PLES
(Slavnostní ukončení sezóny pouze pro pozvané) 

v sobotu  14. března  2015  od 20:00 hodin
v sále KD Darkovičky,  Nový Svět 302/2, 

Hlučín - Darkovičky

Občerstvení i tombola zajištěné.
K poslechu a tanci hraje oblíbený DJ Key

předprodej vstupenek:
(na místě – v den plesu již

vstupenky nebude možno koupit!) 

Martin Ostárek, mobil: 605 510 650
Milan Mušálek, mobil: 728 772 258

Vstupné: 100,-Kč 

HC PRAJZ Hlučín
klub ledního hokeje  
Vás srdečně zve na
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Fotbal je baví ze všeho nejvíc na světě,
snad se dočkají i nové umělé trávy

Zimní trénink na umělé trávě, kterou bude nutné ještě letos vyměnit. Foto: Ivana Gračková

MarkovI PlačkovI je devět 
let, bydlí v Hlučíně, do 
školy cHodí na tyršovku 
a MIluje sPort. je jedníM 
Z 250 kluků, kteří jsou 
členy HlučískéHo 
FotbalovéHo klubu. I on 
PravIdleně trénuje na 
HřIštI s uMělou trávou.

Marek má tréninky tři až čtyři-
krát týdně a o víkendech jezdí na 
zápasy. Téměř každý den vyráží ze 
školy přímo na stadion. „Líbí se mi 
chytat v bráně. Ale posilovačky mě 
moc nebaví,“ konstatuje. Kopanou 
hraje už pět let. V oddíle má plno 
kamarádů, prý i mezi staršími spo-
luhráči. „Kdybych nehrál fotbal, 
tak bych odpoledne asi chodil jen 
tak ven, šel bych za klukama,“ neu-
mí si představit jiný životní rytmus. 

„Když mu byly čtyři roky, přišel 
ze školky s tím, že spolužáci bu-
dou chodit do fotbalu, tak že chce 
taky. Potěšilo nás, že se sám roz-
hodl sportovat, je to pro něj ideál-
ní. Je denně venku, nesedí u televi-
ze nebo u počítače, což mu svědčí. 
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Ze školy to má kousek, takže můžu 
být v klidu v práci a vyzvedávám 
ho až po tréninku. Trenéři se dětem 
stoprocentně věnují, navíc jim teď 
klub koupil nové tréninkové vyba-
vení,“ líčí spokojeně Markova ma-
minka Lenka Plačková. 

Že mají v Hlučíně děti možnost 
hrát fotbal, těší i představitele měs-
ta. „Fotbal hraje v FC Hlučín bez-
mála 250 dětí, většina z nich je 
místních nebo z blízkých obcí. Pro-

to jsem přesvědčen, že si klub za-
slouží i podporu města,“ konstatu-
je starosta Pavel Paschek. Je pyšný, 
že je Hlučín nejmenším městem 
na Moravě, kde funguje fotbalové 
Sportovní centrum mládeže. 

Nejspíše i díky tomu na svém led-
novém zasedání zvedli hlučínští 
zastupitelé ruce jednohlasně pro 
udělení finanční podpory klubu  
na rekonstrukci hřiště. Malí fotba-
listé teď mají naději, že se dočka-
jí nového umělého trávníku. Město 

tak chce podpořit žádost o dotaci, 
kterou budou fotbalisté podávat 
na Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR, jež vypsalo na 
začátku prosince příslušný dotač-
ní titul. 

Žádost je ale nutné odevzdat už 
do konce ledna. Proto se museli 
hlučínští zastupitelé sejít mimořád-
ně ještě v lednovém termínu, aby 
mohli dát fotbalovému klubu včas 
své stanovisko.  

milionů korun bude stát nový koberec
na fotbalový stadion.

Na umělém trávníku trénuje dva-
náct žákovských a mládežnic-kých 
oddílů od podzimu do jara. Děti 
na něm hrají i mistrovské zápasy. 
Umělé trávě ale na jaře příštího ro-
ku skončí atest fotbalové asociace, 
proto je nutné ji vyměnit. Klub ji za 
12 milionů korun, také s miliono-
vým příspěvkem města, pořizoval 
už v roce 2006. Nový trávník nyní 
přijde na více než 9 milionů korun.  

„Pokud na ministerstvu se žádostí 
uspějeme, tak bychom chtěli začít s 

rekonstrukcí ještě letos na podzim, 
aby se na hřišti už na začátku příští-
ho roku dalo trénovat na novou se-
zonu,“ vysvětluje člen výboru FC 
Hlučín Alan Jančík. Z vlastních 
prostředků musí klub podle podmí-
nek dotace doložit 30 procent, tedy 
necelé 3 miliony korun. 

Mimořádnou částku bude město v 
první fázi čerpat z obnosu 1,6 mi-
lionu korun, který je vyčleněn na 
podporu fotbalu v už schváleném 
rozpočtu na rok 2015. Teprve další 
vývoj městských financí ukáže, zda 
by položku pro fotbal šlo v příštích 
měsících navýšit. 

Jeden z návrhů, který na jednání 
městského zastupitelstva zazněl, je 
vzít část peněz získaných z poplat-
ků za provoz výherních automatů. 
Výnos z nich totiž bude pravděpo-
dobně vyšší, než předpokládá roz-
počet.  

„Doufám, že se podaří dotaci zís-
kat,“ komentuje snahy o seh nání 
peněz Miroslav Lacina, otec další-
ho nadějného fotbalisty, devítileté-
ho Adama. Svého syna vozí na tré-
ninky do Hlučína až z Ostravy. 

(pokračování na str. 3)

Hlučín bude mít konečně své 
farmářské trhy. ty jarní  
odstartují na náměstí už 7. a 
21. března. Čtěte na straně 2

Ptejte se starosty i místosta-
rostky na problémy města na 
veřejné fórum 31. března od 
15 hodin. Čtěte na straně 3

do ulic města vyrazí senior 
taxi. už od dubna bude vozit 
starší spoluobčany pouze za
15 korun. Čtěte na straně 5
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Změny v blahopřáních jubilantům 
nastávají pro rok 2015 kvůli nové 
legislativě. Město už podle zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osob-
ních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, nemá možnost zjistit, kdo 
z občanů Hlučína slaví narozeniny. 

Vedení města by ale i nadále rádo 
poblahopřálo osobně těm, kteří le-
tos dovrší osmdesáti let. Připravu-
je společné setkání, které se bude 
konat v květnu v kulturním domě. 

Proto je ale třeba, aby nám sami 
jubilanti dali vědět a ozvali se paní 
Petře Řezáčové na telefonní číslo 
595 020 293 v úředních hodinách, 
které jsou v pondělí a ve středu od 
8 do 17 hodin a v úterý a ve čtvrtek 
od 8 do 14 hodin nebo emailem na 
rezacova@hlucin.cz.  

Také tradiční Kytičky už není 
možné ve zpravodaji zveřejňovat 
bez souhlasu samotných jubilan-
tů. Blahopřání pro ně mohou poslat 
i jejich blízcí, ale jen s písemným 
stvrzením. 

Formulář žádosti o zveřejnění ju-
bilea najdou zájemci na webových 
stránkách www.hlucin.cz, v rubrice 
Formuláře/ostatní, nebo si ho mo-
hou osobně vyzvednout na odboru 
školství a kultury městského úřadu. 
Podpis jubilanta na formuláři je ne-
zbytný.                                    (red)

JUBILANTIn

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮn
Vítání občánků se uskuteční v 

pátek 13. března v obřadní síni 
Městského úřadu Hlučín. Rodiče 
přihlášených dětí obdrží poštou po-
zvánku s přesnou hodinou konání 
akce. Další zájemci se ještě mohou 
hlásit nejpozději do 6. března. 

Pěknou tradici chce hlučínská 
radnice zachovat i do budoucna. 
Letos se slavnost týká předem při-
hlášených dětí narozených od 1. zá-
ří 2014, s trvalým pobytem na úze-
mí města Hlučína a jeho městských 
částí Bobrovníků a Darkoviček.

Rodiče, kteří mají zájem zúčast-
nit se i se svým miminkem obřadu, 
se musí osobně nahlásit na odboru 

školství a kultury hlučínské radni-
ce v úřední hodiny a doložit k ově-
ření originál rodného listu dítěte a 
svůj platný občanský průkaz. Bliž-
ší informace lze získát na tel. 595 
020 293 u Petry Řezáčové, případ-
ně mailem na adrese rezacova@
hlucin.cz. Na webových stránkách 
města www.hlucin.cz v rubrice for-
muláře najdou zájemci také žádost 
o zveřejnění narození dítěte v Hlu-
čínských novinách. Dle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů ve znění pozdějších předpi-
sů není možné tyto informace pub-
likovat bez souhlasu zákonného zá-
stupce dítěte.                                     (red)

KAM V BŘEZNU V HLUČÍNĚn

n Hledám spolehlivou paní na osobní asistenci (jsem na inval. vozíku). Šlo 
by o 1-2 hod/denně (po-pá) dopoledne.  Bližší info. na tel. 774192525.

n Koupím dvouhrob na starém hřbitově. Tel.: 604 605 723.
n Prodám byt 3+1 v Hlučíně na 28. října 2, Rovniny, 71 m2, cena dohodou. 

Info na 776 556 248, spěchá!
n Prodám byt 3+1 v Hlučíně ul. Cihelní 3, 78 m2, 4. patro. Tel.: 605 530 

144 (po 16,00 hod.).
n Pronajmu byt 2+1 v centru Hlučína. Tel.: 777 010 444.
n Prodám stavební parcelu č. 1070/22 na výstavbu RD v Darkovičkách, 

ul. Pěkníkova, 1.202 m2, mob.: 737 712 380.

SOUKROMÁ INZERCEn

2.3. 10:00 Beseda s Jiřím Márou přednáška Zámek
6. - 7.3. Výtvarný občasník kurzy DDM
7.3. 8:00 Farmářské trhy náměstí
7.3. 10:00 KP kadetky: TJ Hlučín - SKP Bruntál volejbal Sportovní hala
7.3. 14:00 Šachový turnaj šachy DDM
10.3. 15:30 Přípravný kurz v judu pro FC Hlučín judo DDM
11.3. 17:00 Grafologie aneb Tajemství výkladu písma přednáška zámek
13.3. 15:00, 16:30 Klub Patchwork kurzy DDM
13.3. 15:00, 16:30 Kermický klub a klubík kurzy DDM
13.3. 17:00 Expediční kamera filmfestival Kuturní dům
13.3. 16:30 Malování pro relax výstava ZUŠ
14.3. 9:00 Turnaj ve stolním tenise stolní tenis DDM
14.3. 10:00 2. liga muži: TJ Hlučín - Lignum Morávka volejbal Sportovní hala
15.3. 15:00 Dechová kapela Hlučíňanka koncert Kulturní dům
16. – 20. 3. 7:00 – 18:00 Burza knih knihy knihovna 
21.3. 9:00 KP kadetky: TJ Hlučín - Happy sport Opava volejbal Sportovní hala
21.3. 11:00 KP 2. tř. ženy: TJ Hlučín - DTJ Polanka n/O volejbal Sportovní hala
22.3. 10:00 Kloboučkový turnaj volejbal Sportovní hala
23.3. Kontrasty přírody výstava DDM
27.3. 15:00, 16:30 Kermický klub a klubík kurzy DDM
27.3. Noc s Andersenem knihy knihovna
28.3. 10:00 KP 2. tř. ženy: TJ Hlučín - SK Slezan Orlová volejbal Sportovní hala 
31. 3. 16:00 Veřejné fórum diskuze Kulurní dům

Místní organizace Českého rybář-
ského svazu v Hlučíně zve své čle-
ny na výroční členskou schůzi, kte-
rá se koná dne 22. března v 8 hodin 
v Kulturním domě Hlučín. Přítom-
ní se mohou zúčastnit losování o 
povolenku na rok 2016.      (red)

POZVÁNKAn



www.kolostrum.info
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Zahradnictví Michňa

U Stadionu 4, Hlučín (směr silo)
Po – Pá: 8.00 – 18.00 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,
akce vřes - od 19,-, růže od 39,- Kč

HLEDÁME NA HPP V HLUČÍNĚ

K O V O O B R Á B Ě Č E

  s jemnomechanickou zručností a praxí

Mzda: NADPRŮMĚRNÁ
Benefity: 5 týdnů dovolené, stravenky

Adresa: UVB TECHNIK s.r.o.
        Ostravská 79A
        748 01  Hlučín

WEB: www.uvbtechnik.cz
E-mail: sales@uvbtechnik.cz

Tel.: 595 044 444
Tomáš Barták 603 857 857

Koupím starou motorKu 
zn. JAWA, ČEz, STADIOn, 
BABETA A různé JIné 
znAČky I nEpOJízDné A 
BEz DOklADů.

GrAul VlADImír
STuDEnTSká 406
735 81 Bohumín
TEl. 604 107 708



   R – CONNECT TECHNOLOGY s.r.o.
Ostravská 92, 748 01 Hlučín

tel.: 595 031 005, 733 512 982
E-mail:obchod@naradihlucin.cz

Nacházíme se v Domě služeb společně s firmami: Canis, Mjanik net, Právní 
poradenství a insolvenční správa, Masáže,  sklenářství Daniel Rein

Půjčovna nářadí – pro stavbu, dům i zahradu

Typ stroje Půjčovné za 24 hod. Jistina Další stroje na půjčovně                     
Úhlová bruska 230 mm 200,- Kč 3 000,- Kč Úhlové brusky 115-150 mm
Drážkovací frézy 400,- Kč 5 000,- Kč Pily přímočaré, kotoučové
Pily stolní na řezání zám. dlažby 400,- Kč 10 000,- Kč Kladiva vrtací, kombinované
Kladivo bourací od 9 kg až 16 kg 500,- Kč 10 000,- Kč Vrták průrazový 65 až 110 mm
Řezačka dlažby 300,- Kč 4 000,- Kč Vrtáky SDSmax 20 až 50mm
Elektrocentrála  od 2,3kW od 300,- Kč 5 000,- Kč Hřebíkovačka plynová       
Svářečka KITin 140 250,- Kč 5 000,- Kč Vibrační lišta 2m
Svářečka plastových trubek 250,- Kč 4 000,- Kč Plynové topidla
Vibrační pěch 68 kg 600,- Kč 10 000,- Kč Hoblík 170 mm
Vibrační desky od 65 kg, 90 kg, 160 kg od 400,- Kč 4 000,- Kč Lámačka dlažby, cihel
Kalové čerpadla elektr. a benzínové od 150,- Kč 1 000,- Kč Pila na porobeton
Odvlhčovač, vysoušeč zdiva 300,- Kč 3 000,- Kč Žebříky 7 až 9 metrů
Průmyslové vysavače 300,- Kč 4 000,- Kč Míchačka na 125 litrů
Štípač dříví  6 t 300,- Kč 3 000,- Kč Míchadlo
Vysokotlaké čističe od 200,- Kč 4 000,- Kč Drtič větví
Motorový půdní vrták 150 mm, 200 mm 700,- Kč 10 000,- Kč Travní válec 72 cm/ 120 kg
Vertikutátor, kultivátor půdy 120,- Kč/ hod. 5 000,- Kč Kompresor
Přívěsný vozík za auto 2x1m, 595 kg 300,- Kč 5 000,- Kč Leštička na karoserie

Při zapůjčení stroje na dobu kratší než 4 hodiny, účtujeme jen 60 % z celkové částky půjčovného. 

Prodejna nářadí a E-shop  
Prodáváme nářadí značky Dewalt, Narex, Makita, Bosch, Hitachi, Extol, Proteco, Omicron, Magg
Vrtáky, brusivo, řezné kotouče již od  15,- Kč, šroubováky, spojovací materiál za velkoobchodní 
ceny, kompresory, svařovací technika, elektrody a příslušenství, žebříky, zahradní nářadí
a příslušenství, pily, pilky, oleje, mazivo, pilové lišty, řetězy a díly značky OREGON.

Více informací naleznete na  www.naradihlucin.cz
Nářadí Hlučín, tam všechno koupím nebo si půjčím.




