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hlučínskénoviny

Hudební setkání na 
Hlučínské štěrkovně se 
povedlo, město Hlučín  
Ho cHce podporovat  
i v budoucnu. 

Během pátku 31. července a so-
boty 1. srpna přišlo do areálu hlu-
čínské štěrkovny na 3500 návštěv-
níků, tedy zhruba stejně jako na 
loňský jubilejní a počtem účastníků 
rekordní ročník. Nejvíce plno před 
pódiem bylo na sobotní koncert ka-
pely Divokej Bill, která potvrdila 
svou roli hlavní hvězdy festivalu. 

„Kapela Divokej Bill téměř v zá-
věru festivalu zaplnila areál. Poslu-
chači i muzikanti vytvořili společně 

výbornou atmosféru,“ pochvaloval 
si pořadatel David Moravec. 

Letošní ročník podpořilo město 
Hlučín dosud nejvyšší částkou 100 
tisíc korun, dalších 20 tisíc korun 
přidalo na dětskou scénu. Stalo se 
tak poprvé v historii festivalu jeho 
generálním partnerem. Podle orga-
nizátorů je podpora města skvělým 
signálem, do budoucna umožní dal-
ší rozvoj akce. 

Festival si letos zachoval punc po-
hodové akce, umocněný novinkou 
v podobě vyjížděk na plachetnicích. 
Byl o ně velký zájem, festivaloví 
návštěvníci využili kapacitu míst-
ního Yacht Clubu MCHZ Ostrava 
do posledního místečka. Hudeb-

ní setkání se obešlo bez incidentů, 
pokud nepočítáme několik návštěv-
níků, které bodla vosa. „Snad kvů-
li tomu na festival nezanevřou,“ po-
znamenal Moravec. 

Ještě ani neskončil úklid areálu a 
už se začal rodit 12. ročník festiva-
lu. „Pro příští rok bychom chtěli po 
dohodě s městem rozšířit festival 
do celého Sportovně rekreačního 
areálu. Umím si představit, jak se 
lidi budou odpoledne koupat, opa-
lovat a přitom poslouchat muziku,“ 
prozradil David Moravec. 

Také představitelé města by uví-
tali další rozšíření festivalu. „Na 
vlastní oči jsme se přesvědčili, že se 
jedná o výbornou akci s vynikající 

atmosférou. Líbilo se na ní i našim 
hostům z partnerských měst, které 
jsme pozvali. Určitě se budeme s 
pořadateli domlouvat na jejím dal-
ším rozvoji,“ prohlásila místosta-
rostka Blanka Kotrlová.  

Letošní 11. ročník festivalu Štěr-
kovna Open Music, který skončil 
v neděli 2. srpna nad ránem, přine-
sl vedle neopakovatelných koncer-
tů kapel Divokej Bill, Vypsaná fixa, 
Jelen, Zrní nebo slovenské zpěvač-
ky Jany Kirschner také zážitky pro 
děti. Ty si užívaly zábavu na scéně 
ČEZ Cirkulum Art, kde se jim vě-
novali artisté z Cirkusu trochu jinak 
a pedagogové z hlučínského Mon-
tessori centra.         Ivana Gračková

Jedenáctý ročník festivalu skončil,
ať žije dvanácté hudební setkání

divokej bill zcela zaplnil zprostranství před pódiem.                   Foto: štěrkovna open music

letní kino Hlučíňáky bavilo. 
Za rok se do města opět vrátí. 

Čtěte na straně 2

štěňata z popelnice přežila. 
všechna už mají nové majitele.

Čtěte v příloze na straně III

Florbalisté obsadili šterkovnu. 
v Hlučíně se jim moc líbilo.

Čtěte na straně 11
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Hlučín má za se-
bou další krásné a 
bohaté léto. Přibyla 
celá řada akcí, na 
kterých se scházeli 
sousedé a přijížděli 

SLOVO STAROSTYn
Toto léto budíž pochváleno

na ně přespolní. Vrcholem byl ne-
pochybně festival Štěrkovna Open 
Music, který nezklamal, ale le-
tos přibylo i mnoho novinek, které 
snad Hlučíňáky potěšily. S někte-
rými jsem se potkal třeba na závě-
rečné projekci nového letního kina. 
Mimochodem ten nápad uspořá-
dat letní kino neměla jen parta 
ze Sportovně rekreačního areálu, 
svou projekci pod širou oblohou si 
udělali dokonce i v Malánkách. Na 
štěrkovnu se nově nastěhoval tur-
naj florbalistů, tradičně tam závo-
dili plavci a poprvé se konal hlu-
čínský guláš fest, který by mohl být 
také novou tradicí, stejně jako noč-
ní běh. Mnozí jste se prý dobře ba-
vili na koncertu Záviše, který jsem 
já ke své smůle nestihl. Zato jsem si 
užil dožínky v Darkovičkách. Celá 
řada letních akcí, tradičních i no-
vých, se odehrála zcela přirozeně 
na štěrkovně. A protože vedra by-
la úmorná, stalo se jezero v uply-
nulých dvou měsících tak trochu 
místem poslední záchrany. Jako by 
nám léto chtělo pomoci a nahlas 
zavolat do Prahy, že jedno kouzel-
né místo v Moravskoslezském kraji 
si zaslouží pozornost, a hlavně pe-
níze na svou revitalizaci, aby se ko-
nečně mohlo začít dále rozvíjet. Své 
léto jsem tak trávil také tak trochu 
cestováním. Objížděl jsem ministry 
a jejich náměstky, abych jim v tom 
parnu vysvětlil, že projekt revitali-
zace štěrkovny Hlučín z mnoha dů-
vodů potřebuje. Vedra už skončila, 
moje cesty ne. Tak držte palce, aby 
přinesly kýžený výsledek.  Proto-
že pak bychom nějaké to příští léto 
mohli prožít opět na štěrkovně, kte-
rá už ale bude vypadat úplně jinak.  

Pavel Paschek

Zaplněné parkoviště před jezerem bylo svědkem historicky prvního provozu autokina v Hlučíně.     Foto: michal kubíček

Letní kIno byLo jednou 
z novInek Letošního 
hLuČínského Léta. a zájem 
byL I o sLedování fILmu z 
pohodLí svého auta. 

Celkem 252 aut přijelo 7. srpna 
večer na parkoviště před restaura-
ci Laguna na hlučínskou štěrkovnu. 
Jejich posádky si pak užily klasické 
autokino s filmem John Wick, které 
pro ně připravili pořadatelé z měst-
ské příspěvkové organizace Spor-
tovně rekreační areál Hlučín. 

„Letos jsme uspořádali autokino 
poprvé zkušebně, tuto sezónu už 
další neplánujeme. Příprava je to-
tiž technicky hodně náročná, už jen 
umístění mobilního plátna do větší 
výšky než u standardních venkov-
ních projekcí bylo hodně složité. 
Ale protože parkoviště bylo na zku-
šební projekci plné a zájem veliký, 
v další sezoně určitě autokino zařa-

díme hned několikrát,“ řekl ředitel 
Sportovně rekreačního areálu Petr 
Breitkopf. 

Projekce v autokině byla součás-
tí celé série promítání letního kina, 
které byla také novinkou letošní se-
zony v Hlučíně. Sportovně rekreač-
ní areál Hlučín totiž pořídil speci-
ální plátno pro venkovní promítání. 
Je upnuté na nafukovací konstruk-
ci, takže se dá po vypuštění bez po-
tíží převážet, přestože má rozměr 
10 krát 6 metrů. Přišlo na 65 tisíc 
korun. 

„Chtěli jsme lidem zpříjemnit lé-
to. S novým letním kinem jsme ob-
jížděli různé lokality v Hlučíně. V 
letošní sezoně byl navíc vstup na 
filmová představení zdarma, včetně 
promítání v autokině,“ doplnil Pe-
tr Breitkopf.

Na první promítání filmu Frajeři 
ve Vegas, které se uskutečnilo v so-
botu 18. července také na štěrkov-

ně, přišlo zhruba dvě stě diváků, od 
té doby se návštěvnost jednotlivých 
představení držela zhruba na dvou 
až třech stech lidech. Letní kino ob-
jíždělo i hlučínská sídliště, promíta-
lo se například na Rovninách nebo 
na sídliště OKD. Lidé si projekce 
užívali na dekách, s pivem nebo bi-
relem, přímo pod širou oblohou. Na 
závěr prázdnin se projekce odehrá-
la 29. srpna přímo na Mírovém ná-
městí u radnice. 

„Lidé v Hlučíně uvítali romantiku 
venkovního letního kina, i já jsem 
si ho s rodinou několikrát užila. Pro 
příští rok bychom proto rádi pro-
jekce ještě rozšířili a některé umě-
lecké kousky uvedli i v komorním 
prostoru nádvoří hlučínské radnice, 
které se díky červnové originální 
Rathaus party ukázalo jako ideální 
pro pořádání podobných akcí,“ do-
plnila místostarostka Blanka Kotr-
lová.                                         (iga)

Autokino lákalo romantikou

Bezpečnost ve městě bude hlídat více kamer. Nákup 
umožní dotace, kterou město získalo na rozšíření měst-
ského kamerového dohlížecího systému a forenzní 
značení jízdních kol pomocí syntetické DNA. Celkem 
317 tisíc korun poskytne Ministerstvo vnitra v rámci 
programu Prevence kriminality. 

Kamerový systém se rozšíří o tři kamery. Dvě bu-
dou zřízeny na příjezdových komunikacích, a to z čás-
ti Bobrovníky a obce Ludgeřovice - Vrablovec. Třetí 
lokalitou bude městský hřbitov Březiny, kde vandalo-
vé často ničí majetek. Bude se tam instalovat dokonce 
sedm kamer.  Od instalace dalších kamer si slibujeme 
snížení případů vandalismu, narušování veřejného po-
řádku a majetkové kriminality ve sledovaných lokali-
tách. Nové kamery pomohou v práci městských stráž-
níků i Policie ČR například při hledání a usvědčování 
pachatelů protiprávního jednání,“ řekla Lucie Barátová 
z hlučínské radnice.                                                   (red) 

Hřbitov s kamerami

Zájezd do Olomouce na výstavu 
Hortikomplex pořádá ve čtvrtek 
1. října Základní organizace Čes-
kého svazu zahrádkářů. „Odpole-
dne navštívíme Muzeum kočárů v 
Čechách pod Kosířem,“ prozradi-
la předsedkyně ZO Jana Sabolová. 
Odjezd bude v 7 hodin od Kultur-
ního domu. Cena je 220 korun pro 
členy, 250 korun pro ostatní. Při-
hlášky jsou v prodejně Zahrádkář v 
Ostravské.                                         (red) 

Jede se na výstavu

Sběr šatstva pořádá Charita Hlučín ve čtvrtky 10. zá-
ří, 8. října, 12. listopadu a 10. prosince vždy od 15 do 
17 hodin. Konat se bude v sídle Charity Hlučín v uli-
ci U Bašty 3. 

„Především sbíráme letní i zimní boty, letní i zimní 
bundy, ponožky, spodní prádlo, svetry, mikiny, kalho-
ty, košile, trička, tepláky, čepice, rukavice, šály, spací 
pytle, stany a další oblečení nebo potřebné věci,“ uve-
dl ředitel Charity Hlučín Lukáš Volný. 

Nejpoužitelnější a nejkvalitnější části oblečení po-
slouží lidem bez domova z Hlučína a okolí. Část dám-
ského ošacení půjde Azylovému domu sv. Eufrasie v 
Ludgeřovicích. Zbylé oděvy budou ponechány Charitě 
Hrabyně pro další potřebné. 

Projděte si tedy doma skříně, uvolněte jim a udělejte 
dobrou věc i vy.                                                         (red)

Charita: Věnujte
oblečení potřebným 
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Štěrkovna pomáhala Adélce
byl to FoFr, už Za 
první den se podařilo 
návštěvníkům Festivalu 
prostřednictvím aplikace 
epp pomáHej poHybem 
podpořit tříletou adélku, 
která prodělala těžkou 
dětskou moZkovou 
obrnu.

„Získávali body, které Nadace 
ČEZ přemění na finance a přispěje 
50 tisíc korun na její rehabilitaci v 
lázních. Potřebný počet bodů divá-
ci vysportovali překvapivě už prv-
ní den festivalu,“ řekl mluvčí Sku-
piny ČEZ Vladislav Sobol. 

Malé Adélce začalo už před ně-
kolika měsíci pomáhat celé město. 
Na podporu její léčby šel výtěžek 
městských slavností, pomáhají děti 
ve školách i senioři, umělci, spor-
tovci a mnoho dalších. 

„Bylo to vidět i na nadšení ná-
vštěvníků festivalu, kteří v aplika-
ci EPP Pomáhej pohybem nasbíra-
li body v rekordně krátkém čase,“ 
doplnil Vladislav Sobol. 

Adélka absolvovala týden před 
festivalem vyšetření v Sanatoriích 
Klimkovice, kde děvčátku specia-
listé doporučili konkrétní rehabili-
tační programy, které by měly vý-
razně pomoci.

„Adélku prohlédl neurolog, pri-
mář lázní Tomáš Bauko, a logo-
pedka Markéta Zatloukalová. Do-
poručili ji minimálně dva pobyty 
v rozmezí zhruba půl roku. Během 
prvního by měla absolvovat Klim-

Therapy v kombinaci se speciální 
logopedií. Během druhého poby-
tu už by měla být zařazena do ná-
ročnějšího programu NeuroKlim,“ 
uvedla vedoucí fyzioterapeutka Sa-
natorií Klimkovice Romana Holá-
ňová. 

Cena obou pobytů přesáhne 110 
tisíc korun, přičemž poprvé by mě-
la Adélka odjet do lázní už letos na 
podzim. Lidé ale přispívali nejen 
pohybem. V kasičkách pro Adélku 
během festivalu přibyly další nece-
lé čtyři tisíce korun.                 (iga)

i adélka si vyzkoušela plachetnici, na které se po Hlučínském jezeře vozili ná-
vštěvníci festivalu. na vodě se jí ale moc nelíbilo, raději si lodě prohlížela ze 
břehu.                        Foto: ivana Gračková

Zatímco v prvním pololetí roku 
klesal počet evidovaných uchazečů 
o zaměstnání na kontaktním praco-
višti v Hlučíně každý měsíc, v čer-
venci opět mírně narostl.

Podíl nezaměstnaných osob stoupl 
v července o 0,1 procentního bodu. 
„Ke konci července jsme evidova-
li 1 427 uchazečů o zaměstnání, 
o 18 více než v červnu. Nově hlá-
šených uchazečů bylo 188, to je ná-
růst o 77 osob. Volných pracovních 
míst jsme evidovali celkem 199,  
o 12 více než v červnu,“ řekl ře-
ditel hlučínského pracoviště úřadu 
práce Leoš Jakubec. Zaměstnava-
telé měli největší zájem o pomoc-
né pracovníky ve výrobě, řidiče 
nákladních automobilů, nástrojáře  
a seřizovače. O jedno volné pra-
covní místo se na kontaktním pra-
covišti v Hlučíně uchází 7,2 osob. 

Ještě v červnu přitom situace vy-
padala jinak. Počet evidovaných 
uchazečů o zaměstnání se snížil. 
Podíl nezaměstnaných osob byl 4,8 
procent, čímž se Hlučín dostal pod 
celorepublikový průměr o 1,4 pro-
centního bodu.

Aktuálně jsou nejžádanějšími 
profesemi pomocní pracovníci ve 
výrobě, řidiči nákladních automo-
bilů, tahačů a speciálních vozidel, 
nástrojaři, seřizovači a obsluha ob-
ráběcích strojů, číšníci a servírky, 
strojírenští technici a prodavači. 

„K nám přicházejí lidé nejen ve 
chvíli, kdy přijdou o zaměstnání. 
Poskytujeme také další služby,“ 
dodal ředitel Jakubec. Úřad plní 
úkoly nejen v oblasti zaměstnanos-
ti, ale také chrání zaměstnance při 
platební neschopnosti zaměstnava-
tele, spravuje státní sociální pod-
pory, dávky pro osoby se zdravot-
ním postižením, příspěvky na péči 
a poskytuje pomoc v hmotné nou-
zi. Úřad práce ČR se člení na gene-
rální ředitelství a krajské pobočky, 
přičemž obvody působení kraj-
ských poboček jsou shodné s úze-
mím krajů. Součástí krajských po-
boček jsou kontaktní pracoviště, to 
v Hlučíně sídlí na Čs. armády 52/1 
a Mírovém náměstí 25/24 v Hlučí-
ně. 

„Uchazeč, nebo zájemce o za-
městnání má možnost požádat  
o evidenci na kterémkoliv kontakt-
ním pracovišti v rámci své krajské 
pobočky,“ doplnil Jakubec.     (red)               

OKÉNKO ÚPn
Dobrý trend
se zastavil 

Čtrnáct moderních, elektrických 
polohovacích lůžek bude mít Do-
mov pod Vinnou horou pro své se-
niory. Nakoupí je z dotace, kterou 
získal z Regionálního operačního 
programu Moravskoslezsko.

„Domov má kapacitu 90 klien-
tů, přičemž 76 lůžek je moderních. 
Teď vyměníme i ta zbývající, tak-
že naprosto vyhovující už budou 
všechna,“ řekla ředitelka Marcela 
Mikulová. 

Elektricky ovladatelná lůžka jsou 
komfortní pro uživatele i pro per-
sonál. Jsou vybavena antidekubit-

ními matracemi, které snižují rizi-
ko proleženin. Domov k nim pořídí 
i závěsné zařízení, nezbytné pro 
manipulaci s některými uživateli s 
onemocněním páteře nebo míchy, 
případně s obezitou, nebo lidí pou-
ze ležících. 

„Počet takových lidí se zájmem o 
ubytování v Domově pod Vinnou 
horou v současné době roste. Při-
tom domov zatím vlastní jen zvedá-
ky pro uživatele, kteří jsou schopni 
s ošetřovatelským personálem při 
přesunu spolupracovat,“ vysvětlila 
Marcela Mikulová.                    (red)

Senioři dostanou nová lůžka Končí léto, chystá
se Burčákobraní 

Burčák neodmyslitelně patří ke 
končícímu létu a začátku podzimu. 
Velké burčákové slavnosti nazva-
né Burčákobraní se nyní připravu-
jí i v Hlučíně. Na nádvoří zámku se 
uskuteční už potřetí, a to 26. září od 
15 hodin. 

„Hlučínské Burčákobraní nabídne 
bohatý doprovodný program. Na 
podiu se vystřídá Tomáš Kočko a 
jeho orchestr a cimbálová muzika. 
Připraveny budou i atrakce pro dě-
ti,“ prozradil pořadatel David Mo-
ravec. Chybět nebude ani další ob-
čerstvení k jídlu a pití. Připravena 
bude též ochutnávka vín malých 
moravských vinařů. První hlučín-
ské Burčákobraní se konalo v roce 
2013 a získalo si již řadu věrných 
příznivců.                                (red) 
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Revitalizace štěrkovny změní Hlučínsko
Hlučín bojuje o svůj 
největší projekt. 
ministři jsou ocHotni 
nasloucHat. 

Více než 200 pracovních míst by 
mělo přibýt na Hlučínsku po dobu, 
co bude probíhat revitalizace Hlu-
čínského jezera. Vyplývá to z ana-
lýzy, kterou si nechal v červenci 
vypracovat Městský úřad Hlučín. 
Po ukončení všech sanačních a re-
kultivačních prací by následný roz-
voj oblasti přinesl další desítky 
pracovních míst ve službách spoje-
ných s turistickým ruchem i v údrž-
bě celé lokality a obsluze nových 
vodních staveb. 

Hotový projekt, který je největší 
v novodobé historii Hlučína a je-
hož realizace by měla přijít na 800 
milionů korun, odevzdal starosta 
Hlučína Pavel Paschek minister-
stvu průmyslu a obchodu v květnu. 
Protože o něm bude rozhodovat ce-
lá vláda, obrátil se poté dopisem na 
všechny ministry s žádostí o schůz-
ky, aby mohl osobně objasnit vý-
znam projektu pro region. „Po za-
sedání vlády v Moravskoslezském 
kraji jsem se potkal s ministrem ze-
mědělství Marianem Jurečkou, kte-
rý byl překvapen, že už máme pro-
jekt kompletně hotov. Zamlouval 
se mu,“ uvedl starosta Pavel Pas-
chek. Představil ho také Vladimíru 
Špidlovi, řediteli odboru poradců a 
poradkyň předsedy vlády Bohusla-
va Sobotky, ministru zahraničí Lu-
bomíru Zaorálkovi, několika mini-
sterským náměstkům. Štěrkovnu si 
přijel prohlédnout také ministr fi-
nancí Andrej Babiš při své břez-
nové návštěvě Moravskoslezského 
kraje. Cílem je přesvědčit minis-
try, že by měla vláda zařadit pro-
jekt do svých priorit. Teprve poté 
se dá očekávat, že na jeho realizaci 
uvolní potřebné finance.  

Za dobře připravený ho považu-
je též vládní zmocněnec pro Mo-
ravskoslezský a Ústecký kraj Ji-
ří Cienciala. „Podporuji všechny 
projekty, které přinášejí pracov-
ní místa. Tento projekt patří mezi 
ty dobře připravené, které mohou 
mít významný přínos pro zaměst-
nanost v našem regionu, navíc mů-
že přinést práci jak při sanačních 
a rekultivačních pracích, tak poté 
při dalším využití a rozvoji lokali-
ty. Program, ze kterého by měl být 
projekt financován, bohužel ,běží‘ 
velice pomalu a schválené připra-

vené projek-
ty čekají vel-
mi dlouho 
na realizaci. 
Ale věřím, 
že minister-
stvo financí 
vyslyší na-
še opakované 
prosby, aby 
došlo k akce-
lerování re-
vitalizačního 
p rogramu,“ 
prohlásil Ci-
enciala. 

Cílem projektu sanace, rekultiva-
ce a revitalizace území štěrkovny 
Hlučín je protipovodňová ochrana 
zejména území Děhylova a Marti-
nova, kam by se v případě rozvod-
nění řeky Opavy mohla vylít voda 
z Hlučínského jezera. Proto je nut-
né zvednout hráze nádrže a rekon-
struovat technické vodní objekty. 

Už při povodních v roce 1997 
vznikly obrovské škody na komu-
nikacích i na vodních stavbách. 

„Tehdy se přelily říční hráze na 
řece Opavě mezi Děhylovem a Ji-
lešovicemi, voda se propojila s 
Hlučínským jezerem. Škody na 

majetku, který 
spravuje státní 
podnik Povo-
dí Odry, se po-
hybovaly v řá-
dech desítek 
milionů korun. 
Šlo o velmi ne-
bezpečnou si-
tuaci. Aby se 
už neopakovala 
a řeka i Hlučín-
ské jezero by-
ly od sebe pro 
případ povodní 
odděleny, měly 

by se v uvedeném úseku říční hrá-
ze navýšit na úroveň stoleté vody s 
převýšením 0,5 metru. Tím nedojde 
ke vzájemnému ovlivňování hladin 
řeky i jezera v případě zvýšených, 

projekt patří meZi 
ty dobře připravené, 
které moHou mít 
výZnamný přínos pro 
Zaměstnanost  
v našem reGionu, navíc 
může přinést práci 
jak při sanačnícH 
a rekultivačnícH 
pracícH, tak poté při 
dalším využití  
a roZvoji lokality.

revitalizace štěrkovny by nejen ochránila okolí před záplavami a pomohla ži-
votnímu prostředí, ale zároveň by nastartovala další rozvoj turisticky atraktivní 
oblasti, kam už dnes směřují stovky lidí za odpočinkem.      Foto: ivana Gračková

povodňových průtoků,“ informo-
val Čestmír Vlček z Povodí Odry.

V bývalém dobývacím prosto-
ru se bude zároveň obnovovat do-
pravní infrastruktura zničená v dů-
sledku těžby štěrkopísku. 

Realizace by konečně umožni-
la další rozvoj významné turistic-
ké lokality, který je v současnos-
ti omezen zařazením do záplavové 
zóny. 

„Máme v současnosti jen velmi 
omezené prostory, kde můžeme 
cokoliv dalšího postavit. Pokud by 
se podařilo projekt zrealizovat, ote-
vřely by se na Hlučínské štěrkov-
ně velké možnosti pro další rozvoj 
nejen našeho Sportovně rekreační-
ho areálu, ale i pro nové podnika-
telské aktivity v oblasti turistické-
ho ruchu. Umím si představit, že 
by na jezeře přibyly k půjčovnám 
lodí nebo lyžařskému vleku další 
vodní atrakce, například plovou-
cí aquapark, že by tu vyrostl něja-
ký penzion a podobně,“ řekl ředitel 
Sportovně rekreačního areálu Petr 
Breitkopf. 

„Projekt, který se dotkne nejen 
Hlučína, ale též katastrálních úze-
mí Kozmic, Dobroslavic, Jilešo-
vic a Děhylova, bude financován 
z prostředků Ministerstva financí 
ČR. Meziresortní komise pro řeše-
ní revitalizace Moravskoslezského 
kraje ho doporučila k realizaci již 
v roce 2008,“ doplnil vedoucí od-
boru městského majetku hlučínské 
radnice Miroslav Zmrzlík. 

„Máme už vydaná veškerá roz-
hodnutí nezbytná pro realizaci. Do 
přípravy měso investovalo cca 9 
milionů korun z rozpočtu, zejména 
na výkupy pozemků. Náklady vy-
naložené státem na zpracování pro-
jektové dokumentace a související 
inženýrskou činnost se pohybují v 
řádech desítek miliónů korun,“ in-
formovala Jiřina Kosmová, pra-
covnice odboru městského majet-
ku, která měla přípravu projektu na 
starosti. Práce by měly od zahájení 
trvat tři roky.          Ivana Gračková 

V Hlučínské štěrkovně se těžil štěrkopísek od 60. do 80. let minu-
lého století. Při povodních v roce 1997 bylo celé území zatopeno 
včetně přilehlých komunikací. Další povodně, byť menšího rozsa-
hu, se opakovaly v letech 2006 a 2007. Stát převedl stavbu vodního 
díla Hlučínské jezero na město v roce 2008. Již tehdy bylo zřejmé, 
že bude nutné provést jak rekultivaci území, tak opatření k zabezpe-
čení staveb na vodním díle Hlučínského jezera. V případě povodní 
totiž hrozí zaplavování území v okolí toku řeky, devastace krajiny a 
zhoršení již tak špatného stavu infrastruktury. 
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Svatováclavský festival
zavítá opět do Hlučína

svatováclavský Hudební 
Festival Zavítá opět do 
Hlučína, a to 20. Září  
s varHanním koncertem.

Od 15 hodin zazní v kostele sv. Ja-
na Křtitele program duchovní hud-
by v podání světoznámého varha-
níka Petra Rajnohy a Stadlerova 
klarinetového kvarteta. Hrát bu-
dou  Te deum Prelude od Antoina 
Charpentbiera, Bachův Koncert G 
dur podle Johanna Ernsta, Alleg-
ro – Grave – Presto, od Tommase 
Albinoniho Sonátu g moll, Adagio 
– Allegro – Grave – Allegr, Echo-
es Aleše Pavlorka, od Mauriceho 
Duruflého Scherzo, op. 2, Preludi-
um, fuga a variace Césara Francka,  
Allegro maestoso ze Symfonie č. 3 
fis moll, op. 28 od  Louise Vierne-
ho a Varhanní koncert op. 4 č. 2 B 
dur, A tempo ordinario – Allegro – 
Adagio – Allegro, ma non presto, 
Georga Friedricha Händla. 

„Tento nový projekt Stadlerova 
klarinetového kvarteta společně s 
vynikajícím varhaníkem Petrem 
Rajnohou byl nastudován a prove-
den na mezinárodním hudebním 
festivalu Litoměřické varhanní léto 

v minulém roce a setkal se s mimo-
řádně pozitivními ohlasy. Program 
koncertu je složen jak z transkrip-
cí skladeb převážně barokní hud-
by, tak původních autorských skla-
deb v podobě varhanních sólových 
vstupů, ale také kompozice soudo-
bého českého autora Aleše Pavlor-
ka s názvem Echoes pro klarineto-
vé kvarteto a varhany. Tato skladba 
byla zkomponována pro Svatovác-
lavský hudební festival již v ro-
ce 2004 a svým charakterem při-
podobňuje rozhovor dvou na první 
pohled nesourodých světů, které 
se k sobě v průběhu skladby neu-
stále přibližují. Echoes je kompo-
zicí, která má duchovní podtext, 
a jak už napovídá samotný název, je 
vytvořena pro akustiku s dlouhým 
dozvukem. Interpretace této medi-
tativní skladby je určena výhradně 
pro sakrální prostor, který umocňu-
je zvukovou pestrost protilehlých 
hudebních složek,“ řekl Igor Fran-
tišák, ředitel Svatováclavského hu-
debního festivalu, který vystoupí se 
Stadlerovým kvartetem. Vstupenky 
na koncert je možné zakoupit i v in-
focentru v Hlučíně, k dostání budou 
i na místě před koncertem.      (red) 

stadlerovo kvarteto.                                                                                         Foto: archiv

Pátý ročník Dožínek v Darkovič-
kách se uskutečnil v sobotu 22. srp-
na. Začal mší svatou v místním, 
stylově vyzdobeném kostele. 

Odpoledne vyšel v čele s dožínko-
vým věncem krojovaný průvod za 
doprovodu hudby Weissovanky z 
ulice Kozmické. Jeho součástí byl 
historický kočár, pěší, koně a vyz-
dobené stroje, především zeměděl-
ská technika místních zemědělců, 
traktory, vozy, kombajny, sekačky 
fotbalistů a přidaly se i traktory z 
Píště a Hati. 

Techniku poskytli hlavně země-

dělci Alois Fichna a Alfons Laň-
ka. Na místním fotbalovém hřišti 
převzal věnec starosta Hlučína Pa-
vel Paschek, který pak společně s 
farářem zahájili dožínkovou slav-
nost. Celým odpolednem prováze-
la umělecká skupina Mona. Hasiči 
předvedli ukázku své práce při ha-
šení požáru, proběhlo i poměřová-
ní sil traktorů. Velkou radost měly 
děti, kterým se povedlo zvítězit v 
přetahování s traktorem. Nechybě-
ly koláče, zabijačkové speciality a 
tradiční játra.  

Martina Kotzurová

Dožínky se vydařily

nechyběly koláče, kroje ani tradiční povozy.                    Foto: martina kotzurová



Ve fungování Montessori cent-
ra v Hlučíně nastávají od nového 
školního roku velké změny. 

Od září se budou někteří prvňáčci 
na Základní škole Miroslava Tyrše 
učit v podnětném prostředí s vyu-
žitím Montessori vzdělávacích po-
můcek a také se otevře Montessori 
třída v mateřské školce na OKD. 

„Montessori hernu přemisťujeme 
z ekonomických i strategických 
důvodů do nově připravených pro-
storů na Základní škole Miroslava 
Tyrše,“ prozradila Monika Vokřín-
ková, ředitelka centra. 

„I letos budeme nabízet dopole-
dní i odpolední programy pro dě-
ti ve věku od jednoho do sedmi let, 
které rozvíjí motorické dovednosti 
i smyslové vnímání a intelekt a učí 
samostatnosti, soustředění a třeba 

i spolupráci s kamarády. Začínáme 
od konce září. Současně zahajuje-
me dva významné projekty, které 
otevřou cestu alternativnímu vzdě-
lávání do území tradičního škol-
ského systému a obohatí nabídku 
předškolního a školního vzdělává-
ní v Hlučíně. Naše kroužky, jako je 
miniškolička bez rodičů nebo mi-
niklub, získají od tohoto školního 
roku další rozměr: stanou se pro 
děti přípravkou k hladkému pře-
chodu do Montessori školky,“ do-
dala Monika Vokřínková s tím, že 
přihlašování je už spuštěno a kapa-
cita je omezená.  Podrobnější in-
formace včetně přihlašovacího for-
muláře naleznou zájemci na webu 
montessori-hlucin.webnode.cz ne-
bo na www.facebook.com/mon-
tessori.hlucin.                            (red)

Název kroužku/programu Doporučený věk Doba
Miniškolička A 2 - 4 (bez rodičů) úterý, 8:30 - 12:00
Kosmická výchova 3 - 6 úterý, 15:15 - 16:45
Montessori klub 3 - 6 úterý, 17:00 - 18:00
Miniklub B 1 - 3 středa, 10:15 - 11:15
Předškolák 4 - 7 let (bez rodičů) středa, 16:00 - 17:30
Miniškolička B 2 - 4 (bez rodičů) čtvrtek, 8:30 - 12:00
Miniškolička C 2 - 4 pátek, 8:45 - 11:45

namalovat si vlastní tašku si vyzkoušely děti na festivalu štěrkovna open 
music, kde se představilo montessori centrum.         Foto: monika vokřínková

Montessori v Hlučíně roste

slavnostní bude úterý 
1. Září pro mnoHo 
obyvatel Hlučína. první 
cestu do školy totiž 
neprožívají jako velký 
den jen samotní žáčci, 
ale i rodiče, babičky 
a dědečkové a další 
přibuZenstvo. 

Radost mají i v obchodech, proto-
že prvňáčci potřebují nové aktov-
ky, pastelky, kalhoty a botky, cvi-
čební úbor a penál. 

Základní škola Tyršova uvítá cel-
kem 17 prvňáčků a využije pro to 
nově vybudovaných prostor pro 
výuku Montessori systémem. Sa-
ma se na ně moc těším, pro školu je 
to opět další impuls k rozvoji něče-
ho nového, o co je mezi rodiči čím 
dál větší zájem. 

Na neuvěřitelných třiasedmdesát 
dětí, které vyrazí do školy poprvé, 
budeme spolu s jejich budoucími 
učiteli a s panem starostou a také s 
knihou České pohádky čekat před 
Základní školou Rovniny. 

Dvaadvacet prvňáků se sejde po-
prvé v tělocvičně Základní školy 
Hornická. Tam dříve pracoval sta-
rosta Pavel Paschek jako učitel, 
proto si slavnostní zahájení školní-
ho roku na této škole nenechá ujít. 
Uvítá také čtyřiadvacet nově pří-
chozích dětí na Základní škole v 
Darkovičkách a já jsem zvědavá na 
čtrnáct prvňáčků, kteří poprvé do-
razí do své třídy na Základní škole 

Ať nás školní rok 2015/2016 všechny baví!

v Bobrovníkách. Celkem budeme 
mít v Hlučíně 150 prvňáčků, což je 
drobný pokles oproti dvěma před-
chozím školním rokům. Ovšem stá-
le je to o něco více, než v období od 
roku 2011, což je pro budoucnost 
Hlučína příjemná zpráva. Největší 
úbytek letos zaznamenali na Hor-
nické, loni tam přišlo 38 prvňáč-
ků. Méně jich je také v Bobrovní-
kách, v minulém školním roce jich 
nastoupilo sedmnáct. 

Největší změny během prázd-
nin asi prodělala Tyršovka. Škola 
se dvěma stovkami žáků, jejíž ka-
pacita je naplněna zhruba ze dvou 
třetin, vstupuje do nového školní-
ho roku s přestavěným třetím pa-
trem, které je připraveno na Mon-
tessori vzdělávání. Pro děti i učitele 

této školy bude příjemnou zprávou 
širší přístup na internet. Nové da-
tové rozvody ho umožní ve všech 
prostorách. No a starší děti se nej-
spíše těší na další novinku, a to je 
vyučování bez zvonění. Škola vstu-
puje do významného školního ro-
ku, ve kterém oslaví 60. výročí své-
ho založení. 

Osmašedesát dětí bude mít škola 
v Bobrovníkách, čímž se blíží k na-
plnění své kapacity. Během prázd-
nin se podařilo opravit jednu ze 
tříd, rekonstruoval se sklep a kon-
čí oprava kotelny.  Škola se chce v 
novém školním roce soustředit na 
čtenářskou gramotnost. Dětí přibý-
vá v Darkovičkách. Celkem 115 žá-
ků školy a 56 dětí v mateřské ško-
le se vedle čtenářské a matematické 

gramotnosti bude věnovat novým 
technologiím, škola chce do výu-
ky více zapojit IPaDy.  Pedagogo-
vé díky dotaci, kterou se podařilo 
získat, vyjedou na intenzivní jazy-
kové kurzy do Anglie a na Maltu; 
dvacet žáků pojede na jazykově - 
poznávací pobyt do Anglie.  

Přes 700 žáků bude mít škola na 
Rovninách, což je nárůst o více než 
40 dětí. Nově otevře už čtvrtou tří-
du pro šesťáky. Město Hlučín ško-
le uhradilo celkovou rekonstrukci 
topného systému, který bude ko-
nečně plně regulovatelný. Žáci i 
rodiče nejspíše uvítají očekávané 
budování nové družiny. Novinkou 
bude spolupráce školy s externím 
koučem, který se bude podílet na 
tvorbě její strategie.

Na Hornické přes prázdniny ma-
lovali, ve dvou třídách opravili 
podlahy a vyměnili tabule. Zdravý 
životní styl škola podpořila vybu-
dováním úschovny kol žáků na 5. 
pavilonu. 

Úschovna je určitě dobrý nápad, 
který snad bude děti motivovat k 
tomu, aby místo aut rodičů, nebo 
hromadné dopravy využívali k ces-
tě do školy bicykl. Všem školám 
přeju co nejvíce takových nápadů, 
které obohatí výuku i každodenní 
život dětí. Pedagogům, dětem i ro-
dičům přeju, ať je tento školní rok 
prostě baví, ať je obohatí a ať k so-
bě dokážou najít správnou cestu. 

Blanka Kotrlová
místostarostka

rok 2015 je rokem technického vzdělávání. v minulém školním roce se do něj 
v projektu nattech zapojily základní školy tyršova a Hornická. letos tyršovka 
pokračuje v propagaci technického vzdělání ve spolupráci se střední školou 
elektrotechniky a informatiky v ostravě.                           Foto: veronika šupíková
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Hlučínská radnice výrazně zkva-
litní sociálně-právní ochranu dětí. 
Lepší podmínky pro ni se podaři-
lo vytvořit zásluhou projektu finan-
covanému z Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost, kte-
rý je na tuto oblast zaměřený.

Projekt Podpora standardiza-
ce orgánů sociálně právní ochrany 
ve městě Hlučíně, registrační čís-
lo CZ.1.04/3.1.03/C2.00096 byl 
spolufinancován z Evropského so-
ciálního fondu (85 %) a státního 
rozpočtu ČR (15 %) v rámci Ope-
račního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost, skončil v červnu a 
na odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví Městského úřadu Hlučín 
díky němu vznikly dvě pracovní 
místa pro specializované pracov-
nice.

„Z projektu jsme pro ně zakoupi-
li počítačové sestavy včetně mo-
nitoru, klávesnice, myši a softwa-
ru a společnou tiskárnu. Dále jsme takto vypadá nová kancelář financovaná z projektu.               Foto: archiv úřadu

pořídili mobilní telefony potřebné 
hlavně při pracovních cestách mi-
mo úřad. Do kanceláře uvolněné 
pro tyto účely, se pořídilo nové vy-
bavení,“ vyjmenovala vedoucí od-
boru Lenka Petermannová.  Dále se 
z projektu zaplatily vzdělávací kur-
zy pro všech osm pracovníků soci-
álně-právní ochrany dětí.

„Do projektu jsme zahrnuli tako-
vé kurzy a výcviky, které dříve pra-
covníci neměli možnost absolvovat 
a přitom jsou velmi potřebné pro 

kvalitní zvládání agendy sociálně-
-právní ochrany dětí, kde neustále 
narůstá počet komplikovaných pří-
padů,“ doplnila Lenka Petermanno-
vá. 

Zaměstnanci absolvovali napří-
klad kurzy základů vedení rozhovo-
ru s dítětem nebo krizové interven-
ce a výcvik v efektivní komunikaci 
a rodinné diagnostice. V některých 
kancelářích jsou nově dětské kout-
ky, financovalo se i vytištění info-
mačních letáků.                       (red)

Sociálně-právní ochrana dětí bude kvalitnější

V Hlučíně se budou opět označo-
vat jízdní kola syntetickou DNA. 
Opatření působí preventivně před 
krádežemi, v případě nalezení zci-
zeného kola se dá jednoduše najít 
jeho majitel. Umožní to dotace na 
rozšíření městského kamerového 
dohlížecího systému a na forenzní 
značení jízdních kol pomocí synte-
tické DNA, kterou v souhrnné vý-
ši 317 tisíc korun Hlučínu poskyt-
ne Ministerstvo vnitra ČR v rámci 
programu Prevence kriminality na 
rok 2015.

„Značení proběhlo poprvé v roce 
2014 a setkalo se s velkým zájmem 
občanů. Městská policie označi-
la 150 jízdních kol,“ uvedla Lucie 
Barátová z hlučínské radnice. 

Značení pomocí forenzního iden-
tifikačního značení je novou meto-
dou ochrany majetku, především s 
preventivním účinkem. Každé tak-
to označené jízdní kolo, a to včetně 
elektrokol i koloběžek, je vybave-
no příslušnými samolepkami, kte-
ré varují případné pachatele. Kolo 
je zaevidováno dle jeho typu, bar-
vy, čísla rámu, vybavení včetně fo-
tografie. Policie ho tak může lehce 
identifikovat. Bicykl chráněný fo-
renzním identifikačním značením 
je pro potenciálního zloděje bezvý-
znamný, protože ho nelze dále zpe-
něžit. Pachatele by to mělo odradit, 
nebo případně pomůže usvědčit. 

Značení jízdních kol prová-
dí strážníci Městské policie Hlu-
čín. Služba je zdarma. Kola budou 
strážnici značit od září každou stře-
du od 15 hodin do 17.30. „Zájem-
ci se musí předem objednat na čís-
le 595 020 202 nebo 595 041 885,“ 
upozornil velitel Městské policie 
Hlučín Luděk Olšovský.         (red)

DNA odradí
zloděje kol

Dvoudenní Hlučínský krmáš se 
bude konat 5. a 6. září na štěrkov-
ně. 

V sobotu od 14 hodin budou 
v bohatém programu vystupovat 
Zdeněk Krásný, Kristína Šebíko-
vá, Krackhouse Family a skupina 
Wohnout. V neděli Miniband Lito-
vel a hlavní hvězda, kapela Mňága 
a žďorp. V neděli se krmáš rozros-
te i na náměstí, kde bude mobilní 
planetárium, hrát tam bude Jethro 
blues, Hlučíňanka a představí se 
třeba i kejklíři.                        (red)  

Dvoudenní krmáš 
nejen na štěrkovně

Základní škola Hornická 
oslaví výZnamné výročí. 

Čtvrtého září 1965 přivítala Zá-
kladní škola Hornická na sídlišti 
OKD první žáky v jednom ze šesti 
pavilonů nové školy, jejíž výstav-
bu si vynutilo směnné vyučování 
na tehdejších hlučínských školách. 
Za uplynulá léta v ní pracovalo na 
tři sta pedagogických pracovníků a 
správních zaměstnanců, kteří vzdě-
lávali a starali se o tisíce žáků. Díky 
nim si škola po celou dobu udržu-
je velmi dobrou úroveň vzdělává-
ní nejen těch žáků, kteří navštěvují 
třídy s rozšířenou výukou matema-
tiky a přírodovědných předmětů, 
ale i dětí docházejících do všeo-
becných tříd. Dokladem toho může 
být, že se žáci bezproblémově do-
stávají na střední školy, kde dosa-
hují dobrých studijních výsledků.

Škola je bezbariérová, otevřená 
inkluzivnímu vzdělávání. Nema-
lou pozornost totiž věnujeme žá-
kům, kteří potřebují zvýšenou pé-
či, například z důvodu zdravotního 
znevýhodnění. V současnosti u nás 
působí čtyři asistentky pedagoga, 
které během vyučování poskytují 

Hornická jde do další padesátky 

těmto dětem potřebnou pomoc.
V posledních letech škola prošla 

zásadní modernizací. Jejím výsled-
kem je zkvalitnění a zpříjemnění 
výuky. Máme nové, případně zmo-
dernizované odborné učebny, re-
konstruované školní hřiště, koupili 
jsme nové učební pomůcky. Škola 
disponuje i jídelnou s kuchyní, na-
bízející denně výběr ze dvou jídel, 
včetně bezlepkové diety. Ta si lze 
objednat i přes internet. 

Samozřejmostí je i pestrá nabídka 
kulturních, vzdělávacích a sportov-
ních akcí i zájmových kroužků, do 
kterých se mohou každoročně za-

pojit žáci  prvního i  druhého stup-
ně. 

Děkuji všem současným i býva-
lým pracovníkům školy za jejich 
práci, zato, že pomáhají vytvářet 
dobré jméno školy. Rovněž chci 
poděkovat všem rodičům, spolu-
pracujícím firmám a též zřizovate-
li, městu Hlučín za to, že svým jedi-
nečným působením ovlivňují život 
ve škole. Naší škole přeji do dalších 
padesáti let, aby si i nadále udrže-
la svou úroveň vzdělávání žáků a 
překonala všechny těžkosti, které ji 
mohou potkat.          Martin Franek

ředitel školy

Základní škola Hornická.                                                                                 Foto: archiv



hlučínskénoviny [8]

Tým rádia Impuls přijal pozvání Marie Hanu-
sové na Dámský čtvrtek do Darkoviček. 

„Naše velká párty se uskutečnila na zahradě u 
paní Lucie Matýskové, které velmi děkujeme. 
Sešlo se nás opravdu dost i přesto, že byly prázd-
niny a dovolené. Tým rádia přijel za námi až z 
Prahy a přivezl s sebou gril s masem, klobás-
kami a hamburgery, dvě bečky piva a bečku li-
monády,“ prozradila organizátorka Dámských 
čtvrtků Marie Hanusová. 

Dorazil také bavič a imitátor Vladimír Hron, 
který celou akci moderoval, zpíval a všechny ba-
vil. Došlo na soutěže, tanečky, jídlo, pití, pano-
vala dobrá nálada. 

„Byla to zase jedna velmi povedená akce! 
Proto přijďte do Darkoviček každý posled-
ní čtvrtek v měsíci, kdy máme v kulturním do-
mě Dámský čtvrtek,“ pozvala Marie Hanuso-
vá.                                                                 (red)

Impuls v Darkovičkách

Táborníci se sejdou v novém

objekt táborníků vypadá po opravě fasády příjemně.                Foto: mú Hlučín

Turistický oddíl mládeže Zálesák 
a Tábornický oddíl Orion se budou 
od září scházet v budově, která od 
dubna do června krásně prokoukla. 

U bývalého sídla agitačního stře-
diska v ulici Na Závodí se revita-
lizoval plášť a měnila výplň. Cel-
kové náklady na stavební úpravy 
objektu, který se nerekonstruoval 
od dob socialismu, činily zhruba 
milion korun. 

Projekt s názvem Zateplení objek-
tu Na Závodí č. p. 1468, registrač-
ní číslo CZ.1.02/3.2.00/13.20590 
byl realizován v rámci Operačního 
programu Životní prostředí 2007 – 
2013.  

Na spolufinancování se podílela 
Evropská unie (Fond soudržnosti) 
ve výši 85 % a Státní fond život-
ního prostředí ve výši 5 % z celko-
vých uznatelných nákladů.     (red)

nové podmínky parkování platí od 
Září v Hlučíně. 

 
Nepopulární opatření, k němuž musela radnice 

přistoupit kvůli vzrůstajícímu počtu aut ve měs-
tě, zpočátku přináší řadu potíží. Postupně se ale 
řeší.  Zpoplatněné stání na veřejných komunika-
cích se od září rozšiřuje. Systém parkování na 
veřejných parkovištích ve vlastnictví města za-
hrnuje několik typů parkovišť.  

Některá parkoviště v centru jsou vymezena 
krátkodobému stání. Stát se na nich dá buď bez-
platně s parkovacím kotoučem, nebo za úplatu 
s úhradou parkovacího lístku, a to na parkoviš-
tích v ulicích Bochenkova a na Mírovém nám. 
Na náměstí je možno parkovat první půlhodinu 
zdarma. Doba zpoplatněného stání je od ponděl-
ka do pátku od 8 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 
12 hodin.

Dále jsou ve městě vymezena parkoviště k 
dlouhodobému stání či parkování, kde až na vý-
jimky bude možné stát jen s příslušnou parkova-
cí kartou. Pro parkovací karty jsou nově zavede-
ny dvě zóny, centrum a další části města. Tomu 
odpovídá i označení příslušných parkovacích ka-
ret. Držitel karty nemá nárok na konkrétní par-
kovací místo a může být omezen kapacitou par-
kovacích míst ve vymezené oblasti. Vydaných 
ale bude pouze tolik karet, kolik je skutečných 

parkovacích míst. Držitel příslušné karty může 
parkovat na kterémkoliv vyhrazeném parkovišti. 
Místní komunikace nebo jejich úseky, které jsou 
označeny příslušnou dopravní značkou, je mož-
né použít jen za cenu sjednanou podle cenových 
předpisů ke stání silničního motorového vozidla. 
Řidič silničního motorového vozidla je povinen 
zaplatit za zpoplatněné stání zakoupením parko-
vacího karty, nebo u krátkodobého stání parko-
vacího lístku. Bezúplatné stání zůstane zacho-
vání na parkovištích  přiléhajících k obchodům 
(pro jejich zákazníky) a na několika místech po 
městě jako u polikliniky, hřbitova, kostela, pošty, 
u Markétky, některá parkoviště v ulici Hornická. 

Parkovací kartu si mohou zakoupit právnic-
ké nebo fyzické osoby. Podmínkou je, aby mě-
li sídlo podnikání, nemovitost nebo bydliště v 
Hlučíně. Karty se vydávají pro konkrétní auto 
ve vlastnictví právnické nebo fyzické osoby. U 
každého parkoviště v bytové zástavbě bude ně-
kolik míst vyhrazeno k bezúplatnému stání  ná-
vštěv. Další podrobnosti jsou uvedeny na www 
stránkách města Hlučína v sekci právní předpi-
sy. Standardní parkovací karty přijdou na 6000 
korun za rok. Vydává je provozovatel parkovišť, 
kterým je TS Hlučín. Její sídlo je v ulici Úzká 3.  
Tři měsíce jsou nejkratší doba, na kterou lze kar-
tu koupit. Dosud vydané parkovací karty zůstá-
vají v platnosti.                                             (red)

Nový systém parkování
se postupně utřepává

 vladimír Hron bavil všechny.       Foto: rádio impuls



spolufinancováno z rozpočtu moravskoslezského kraje

dva tisíce tašek na tříděný 
odpad koupilo město Hlučín od 
společnosti eko-kom. občanům  
je nabídne Za ZvýHodněnou  
cenu 20 korun. 

Každá sada obsahuje modrou tašku na papír, 
žlutou na plasty a tetrapakové obaly a zelenou 
na sklo. Tašky jsou vyrobené částečně z recyklo-
vaného materiálu, jsou omyvatelné a mají vel-
mi dlouhou životnost. Vzhledem k jejich veli-
kosti a pěknému designu se umísťují přímo do 
bytu, například do kuchyně, na chodbu nebo do 
spíže. Po jejich naplnění se jejich obsah vysype 
do náležitých pytlů, které vydává Městský úřad 
Hlučín nebo kontejnerů na separovaný sběr. Taš-
ky se samozřejmě při vysypávání odpadů nevy-
hazují, lze je použít opakovaně. Jejich rozměry 
jsou 35 cm šířka x 50 cm výška x 26 cm hloubka. 

Město Hlučín nakoupilo tašky za dotovanou 
cenu 42,30 korun. Radní rozhodli, že si je obča-
né mohou na radnici koupit za 20 korun, tedy za 

méně než polovinu. Rozhodli o tom radní města. 
Získat je takto mohou všechny bytové domác-
nosti, pokud mají na rok 2015 uhrazený popla-
tek za komunální odpady. Jestliže jsou v rodin-
ném domku dva byty, mohou si tašky zakoupit 
obě domácnosti. 

„Žádáme občany, kteří platili odpady složen-
kou, aby pro urychlení prodeje předložili ústři-
žek složenky, potvrzující zaplacení poplatku za 
komunální odpady za rok 2015. V případě plat-
by převodem z účtu prosíme o výpis o platbě,“ 
řekla vedoucí odboru životního prostředí Soňa 
Prášková. Tašky se budou na hlučínské radnici 
prodávat až do vyprodání zásob.  „Věříme, že 
tento krok občané našeho města uvítají a že se 
tak podaří ještě zefektivnit třídění komunálních 
odpadů v našem městě,“ doplnila místostarostka 
Blanka Kotrlová. 

K třídění odpadu se snaží lidi motivovat spo-
lečně s městem Hlučín také autorizovaná oba-
lová společnost Eko-kom. „Naše aktivity, jako 
například distribuce barevných tašek na třídě-

ní, mají rozhodně smysl. Díky tomu se nám daří 
každoročně zvyšovat množství vytříděných od-
padů z domácností. Vytříděné plasty, papír, sklo 
nebo nápojové kartony se pak recyklují a takto 
získané materiály se používají na nové výrobky. 
To je dobré především pro životní prostředí, pro-
tože se šetří primární suroviny a místo na sklád-
kách, které se tak nemusí zbytečně rozšiřovat,“ 
uvedla mluvčí společnosti Eko-kom Šárka No-
váková. Více informací o třídění odpadů mohou 
lidé najít na internetových stránkách www.jakt-
ridit.cz nebo www.tridime.info.                   (red)

Provozní doba pokladny na MěÚ Hlučín, kde 
lze koupit tašky na třídění komunálního odpadu:

Pondělí 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00  
Úterý 8.00 - 11.30 12.30 - 14.00
Středa 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
Čtvrtek 8.00 - 11.30 12.30 - 14.00
Pátek 8.00 - 11.00

Přijďte si pro tašky na tříděný odpad

Ještě do 31. října potrvá fotogra-
fická soutěž ke Dni stromů, kte-
rou vyhlásilo město na začátku ro-
ku 2015 v rámci projektu Zdravé 
město Hlučín a místní agendy 21, 
jenž je členem národní sítě zdra-
vých měst. 

Téma letošního, již 7. ročníku zní 
Voda živá. Do soutěže se může za-
pojit každý fotograf, ať už amatér, 
nebo profesionál, bez rozdílu věku. 

Svojí registrací v soutěži na www.
kc-hlucin.cz každý účastník potvr-
zuje, že souhlasí s pravidly soutě-
že a také, že fotografie, které zaslal, 
pořídil osobně a je tedy jejich au-
torem.

„Všechny fotografie, které od sou-
těžících obdržíme, budou ke zhléd-

nutí na internetových stránkách 
Kulturního centra Hlučín,“ uvedla 
k soutěži vedoucí odboru životní-
ho prostředí hlučínské radnice So-
ňa Prášková. 

Do soutěže lze zasílat pouze fo-
tografie zaměřené na vodu v pří-
rodním prostředí. Jedna strana fo-
tografie musí být větší nebo rovna 
velikosti 1500 px. 

Každý autor může poslat do sou-
těže maximálně patnáct fotografií, 
a to v souboru JEPG. Zasílat sním-
ky je možné až do 31. října. Sou-
částí musí být aspoň krátký popis 
snímku, nebo jeho název. Je tře-
ba přidat kontaktní adresu. Tři nej-
úspěšnější autoři obdrží věcné ce-
ny.                                            (red)

Téma letošní fotosoutěže bude Voda živá, ve všech podobách

voda je témaem letošního ročníku fotosoutěže.                  Foto: michal  kubíček

Táborníci se sejdou v novém

objekt táborníků vypadá po opravě fasády příjemně.                Foto: mú Hlučín
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Malování na asfalt proběhne u 
kulturního domu 23. září. Akce 
v rámci Zdravého města Hlučín 
a místní agendy 21, jenž je Hlu-
čín členem národní sítě Zdravých 
měst, je určena pro děti z mateř-
ských škol a začne v 9.30. 

„Zúčastnit se mohou ale i další 
děti ve školkovém věku, které při-
jdou s rodiči,“ doplnila Tereza Ku-
binová z hlučínské radnice. 

„Malování u kulturního domu se 
účastníme pravidelně. Akce toho 
typu využíváme pro děti i proto, 
aby se seznámily s okolím, ve kte-
rém žijí. Témata malování jako na-
příklad Den bez aut nebo Den země 
volíme i v mateřské škole v rám-
ci environmentálního vzdělávání. 
Prožitkem si totiž děti nejvíce za-
pamatují a proto na letošní malová-

Malování na chodník baví i přihlížející

 
malování na asfalt si děti užívají.                                                                 Foto: archiv

k výZnamné celoevropské 
kampani s náZvem 
evropský týden mobility, 
která se koná tento 
rok od 16. do 22. Září, 
se letos opět připojí i 
město Hlučín, ale také 
jednotliví Zaměstnanci 
úřadu. 

Letošní téma zní: Vyber. Změň. 
Zkombinuj. Město kampaň podpo-
ří uspořádáním již 2. ročníku akce 
Na úřad bez auta! Uskuteční se v 
pondělí 21. září.

„Tento rok se k naší akci připojí 
rovněž pracovníci krajského úřadu, 
a také z městských úřadů v Kopřiv-
nici, Krnově a Opavě. Ve svých 
městech ji budou propagovat stejně 
jako my,“ prozradila Tereza Kubi-
nová z hlučínské radnice. Věří, že 
se v Hlučíně připojí do akce také 
občané města. 

„Smysl této akce spočívá v tom, 
že úředníci nevyužijí daný den k 
dopravě do práce a pak domů osob-
ní automobil, ale zvolí jiný doprav-
ní prostředek, například kolo, ko-
loběžku, in-line brusle nebo je-li 
to možné hromadnou veřejnou do-
pravou. Mohou jít samozřejmě i 
pěšky,“ doplnila Tereza Kubino-
vá s tím, že akce se koná v rámci 
projektu Zdravého města Hlučín a 
Místní agendy 21, v rámci národ-
ní sítě zdravých měst, které je Hlu-
čín členem. Přihlásit se mohou i 
zaměstnanci úřadu, kteří k cestě 
do práce využívají veřejnou dopra-

Úředníci odloží klíčky od svých aut

vu nebo alternativní dopravní pro-
středky pravidelně. 

Pracovníci hlučínského úřadu tak 
podpoří myšlenku celého Evrop-

ského týdne mobility, jehož cílem 
je upozornit na stále narůstající ne-
gativní vliv automobilové dopravy 
ve městech.                              (red) 

k akci se mohou připojit i občané, třeba ti, co potřebují v dané dny vyřídit něco 
na úřadě.                      Foto: archiv

ní samozřejmě opět rádi přijdeme,“ 
prozradila Kateřina Boková, ředi-

telka mateřské školy na ulici Sever-
ní v Hlučíně.                                        (red)

V rámci týdne mobility se usku-
teční devátý ročník Hlučínsko-
-vřesinské šlápoty.  Start jedenác-
tikilometrového pochodu bude v 
sobotu 3. října na nádvoří zám-
ku. Akci pořádá Kulturní centrum 
Hlučín a obec Vřesina za vydatné 
podpory manželů Teichmanových. 
„Před devíti lety za námi přišel Lu-
boš Teichman s dotazem, zda do to-
ho půjdeme. A my řekli ano. Od té 
doby se pochod z Hlučína do Vře-
siny koná každý podzim,“ vzpo-
mněla zástupkyně ředitele Kultur-
ního centra Monika Pokorná. Loni 
se pochodu zúčastnilo přes pět sto-
vek výletníků.                        (red)  

Vřesinská šlápota 
vyrazí od zámku

Posezení u Společenského domu 
na Vrablovci se v rámci Komunit-
ního plánování Hlučínska a míst-
ní agendy 21 konalo 1. srpna. Po-
řádal ho klub důchodců z Hlučín, 
jež je členem národní sítě Zdra-
vých měst. „Pozvání přijali i čle-
nové z okolních klubů jako Bob-
rovníky, Ludgeřovice, Petřkovice. 
Velice nás potěšil návštěvou i sta-
rosta města Pavel Paschek,“ pro-
zradila předsedkyně klubu Eva Vo-
jevodová. K tanci a poslechu hrála 
hudba Viléma Blokeše. Účastníci si 
dali domácí zákusky, koláče, řízky 
a vychlazené pivo, o které byl vel-
ký zájem. Nechybělo kolo štěstí, 
které je na této akci již tradicí. Dal-
ší akce se uskuteční v říjnu.    (red) 

Sešli se u koláčů

Pěší zóny nejsou určené pro cyk-
listy. Zejména na Ostravské ulici, 
ale i na chodnících nebo na náměs-
tí se často stává, že chodci musejí 
uskakovat před jedoucími cyklisty. 

„Ti by přitom v takových místech 
měli vést kolo vedle sebe, ne na 
něm jet,“ upozorňuje starosta města 
Pavel Paschek, na kterého se kvůli 
obavu o své bezpečí obracejí nejen 
starší lidé, ale i maminky, které se v 
těchto lokalitách pohybují s dětmi.  

„Po chodnících mohou cyklis-
té jezdit pouze v případě, že jsou 
označeny jako společná stezka pro 
chodce a cyklisty, nebo pokud do-
provází na kole děti mladší deseti 
let,“ informoval velitel Městské po-
licie Luděk Olšovský. Za jízdu na 
kole po chodníku nebo v pěší zó-
ně pokuta až 2000 korun.         (iga)

Po chodníku se
na kole nejezdí



pět Z šesti štěňat, která 
někdo vyHodil do 
popelnice, se podařilo 
ZacHránit v Hlučínském 
útulku. některá už mají 
novéHo majitele. 

Aicha se jmenuje malá psí sleč-
na z pětičlenné psí smečky zachrá-
něných štěňat, která jako první na-
šla svůj nový domov. Na webových 
stránkách si totiž malé pejsky vy-
hlédla Hana Adámková z Ostravy 
– Poruby. Pro nového člena rodiny 
si přijela se svým starším synem a 
Aicha svou budoucí majitelku oka-
mžitě okouzlila. „Před dvěma mě-
síci nám zemřela naše Betynka, 
měla nádor. Vždycky jsme měli 
doma pejska, takže bylo jasné, že 
bez něj to dlouho nepůjde. Prohlí-
žela jsem weby a štěňátka z Hlu-
čína se mi hned zalíbila,“ vypráví 
Hana Adámková. Aicha bude drob-
ný pejsek, ale její nová majitelka s 
nadšením líčila, že už má 1,8 kilo-
gramu a podle veterináře je napros-
to v pořádku a zdravá. „Zajeli jsme 
s novou psí slečnou na letní tábor 
za naším mladším synem. Nemohl 
se od ní odtrhnout a vypadalo to, že 
by jel nejraději hned s námi domů,“ 
směje se Hana Adámková.  

Aicha je šťastné psisko, které 
dobře prospívá, přestože její pří-
chod na svět, stejně jako jejích 

sourozenců, byl velmi dramatický. 
Čerstvě po narození, ještě mokré od 
placenty, je kdosi vyhodil do popel-
nice v igelitovém pytli,  

Na psíky upozornili telefonic-
ky městskou policii pozorní obča-
né 2. června. Strážníci pak přivezli 
na služebnu šest štěňat, menší než 
mužský prst. Nepřežila by, nebýt 
dobrého nápadu pracovnice odboru 
ochrany životního prostředí hlučín-
ské radnice Evy Dedkové. V hlu-

čínském útulku se totiž v té době 
nacházela fenka, kterou někdo vy-
hodil na ulici těsně před porodem. 
Ke svým dvěma v té době už dvou-
týdenním potomkům tak vyfaso-
vala další drobotinu. Výsledek byl 
velmi nejistý; fenka se špatnou zku-
šeností s lidmi je hodně plachá, bojí 
se a štěňata si zuřivě brání. "Byl to 
risk, ale neměli jsme jinou možnost, 
jak se pokusit štěňata zachránit. A 
povedlo se," je ráda Eva Dedková. 

Až na jedno nejslabší štěně všechna 
přežila. Dva vlastní potomci stateč-
né psí mámy už jsou odstaveni delší 
dobu. Adoptovaní psíci se mají čile 
k světu. Všechna už si našla nový 
domov u hodných lidí, kterým urči-
tě budou dělat radost. 

Hlučínský útulek funguje v rám-
ci zdravého města Hlučín a místní 
agendy 21, jenž je členem národní 
sítě zdravých měst

Ivana Gračková

Aicha si našla novou rodinu jako první

aicha se svou novou majitelkou Hankou adámkovou.       Foto: ivana Gračková

spolufinancováno z rozpočtu moravskoslezského kraje

oblíbená jízda zručnosti na bicyklech pro žáky základních škol se uskuteční v úterý 22. září na mírovém náměstí  
v Hlučíně. pořádá ji město Hlučín v rámci Zdravého města Hlučín a a místní agendy 21, jenž je členem národní sítě 
Zdravých měst. kvůli tomu bude od 7 do 12 hodin náměstí uzavřeno pro automobilovou dopravu. soutěž v jízdě 
zručnosti a dopravních znalostech začne v 8 hodin.                                                                                                       Foto: archiv

Děti předvedou svou zručnost na kolech

Prevence bude tématem přednáš-
ky, která je plánovaná na 10. září  
v Klubu seniorů v Darkovičkách.  

„Městská policie Hlučín spolu  
s Policií ČR bude přednášku konci-
povat přímo pro seniory, které upo-
zorní na možná rizika, která na ně 
číhají nejenom ve městě Hlučín, ať 
už jde o krádeže, přepadení a po-
dobně. Přednáška se bude konat  
v rámci Komunitního plánování 
Hlučínska a místní agendy 21, jenž 
je Hlučín členem národní sítě Zdra-
vých měst.                              (red)

Senioři a prevence

O bezpečnosti na ulici
V rámci Zdravého města Hlučín 

 a místní agendy 21, jenž je členem ná-
rodní sítě Zdravých měst. zveme na 
přednášku, která proběhne 23. září 
dopoledne pro všechny druhé stup-
ně ZŠ v Kulturním domě v Hlučí-
ně. Tématem přednášky a besedy 
bude bezpečnost v dopravě ,,BE-
SIP‘‘. 

POZVÁNKYn



spolufinancováno z rozpočtu moravskoslezského kraje

když se na sídlišti 
rovniny loni na podZim 
kácely stromy, vypadalo 
to smutně a neutěšeně. 
mnoZí obyvatelé se 
dokonce polekali, že 
přijdou o Zeleň. nové 
stromky byly vysaZeny, 
avšak extrémní Horka 
vykonala své.

Projekt kácení a výsadeb na síd-
lišti Rovniny s registračním číslem 
CZ.1.02/6.5.00/13.20664 spolufi-
nancovali Evropská unie (ERDF) a 
Státní fond životního prostředí ČR 
v rámci Operačního programu Ži-
votní prostředí. Cílem byla obnova 
sídlištní zeleně a zpříjemnění pro-
středí pro obyvatele na Rovninách, 
posílení diverzity sídelní zeleně a 
obnovení její funkce.

„Vybrali jsme nakonec tři loka-
lity, kde rostly hlavně břízy bělo-
koré, které již překračovaly obdo-
bí své životnosti. Velká část stromů 
byla napadená hnilobou, kůrovcem 
či již nevyhovovala z funkčního 
hlediska. Dendrologický průzkum 
vytipoval stromy určené ke kácení, 
i ty, které se mohly zachovat a by-
lo třeba je ořezat. Na místo vykáce-
ných stromů navrhli odborníci no-

Rovniny čekají opět na nové stromky
vé místní dřeviny s delší životností 
a také nízký keřový pater,“ prozra-
dila vedoucí odboru životního pro-
středí hlučínské radnice Soňa Práš-
ková.

Projekt se začal realizovat na pod-
zim roku 2014. Nejprve se kácely 
přestárlé a nebezpečné stromy. Po-
užitelné dřevo prodaly Technické 
služby Hlučín zájemců z řad ob-
čanů. Začátkem roku 2015 se fré-
zovaly pařezy a k ošetřovaly stro-
my, které zůstaly zachovány. Zjara 
se pak vysazovaly nové stromy a 
keře. Stromky se vyvázaly ke ků-
lům, přihnojily, instalovaly se juto-
vé ochrany kmenů. Nakonec pro-
běhly finální terénní úpravy.  

„Na konci května, když bylo 
vše hotovo, vandal poškodil deset 
stromků. Roztrhal jutové obaly a 
pořezal mladou kůru. V několika 
případech poškodil i dřevo křeh-
kých stromků,“ povzdechla si So-
ňa Prášková. 

Další rána přišla v létě, kdy vyso-
ké teploty stromky spálily. Jejich 
obnova se bude nyní řešit v rámci 
reklamací, aby se Rovniny opět za-
zelenaly. 

Celkové náklady činily cca 1,7 
milionu korun, 75 procent z toho 
pokryla dotace.                        (red)

stromky, které nevydržely horka, se vysadí znovu.                  Foto: městský úřad

Poslední kompostéry, které před 
pěti lety nakoupilo město Hlučín 
pro své občany, stále nemají defini-
tivní majitele. 

Několik opozdilců ještě nestih-
lo podepsat darovací smlouvy, kte-
ré jsou pro ně připraveny na hlučín-
ské radnici. 

Město Hlučín koupilo 334 kom-
postérů v roce 2010 z dotace po-
skytnuté Státním fondem životní-
ho prostředí ČR. Kompostéry jsou 
určeny na kompostování biologic-
ky rozložitelných odpadů, využi-
jí je především majitelé rodinných 
domů se zahradou. Kompostovat 
se může téměř vše co je rostlinné-
ho původu, skořápky od vajíček, 
popel ze dřeva, nevykvetlý plevel, 
listí, zbytky ovoce a zeleniny z ku-
chyně, piliny. Naopak do kompos-
terů nepatří popel z uhlí, anorganic-
ké materiály, vykvetlé a oddenkaté 
plevele či rostliny napadené nebez-
pečnými chorobami, škůdci a zbyt-
ky jídla, barevné papíry a další.

Všem žadatelům město kompos-
téry poskytlo k užívání na základě 
smlouvy. Podle ní přechází kom-
postéry po pěti letech do majetku 
občanů, kteří je měly zapůjčeny. 
Darovací smlouvy jsou již od ja-
ra připravené k podpisu na odboru 
životního prostředí a komunálních 
služeb. Velká část uživatelů kom-
postérů již smlouvy podepsala, ale 
stále zůstává spousta těch, kteří to 
ještě neudělali. 

„Proto znovu vyzýváme všechny 
občany, kteří kompostér do užívá-
ní před pěti lety obdrželi a darova-
cí smlouvu dosud nepodepsali, aby 
ji přišli podepsat do kanceláře číslo 
A 109, nejlépe v úřední dny, tedy v 
pondělí nebo ve středu, případně po 
dohodě i kterýkoliv jiný den,“ řek-
la vedoucí odboru Soňa Prášková. 

Na termínu podpisu je možné se s 
ní dohodnout i telefonicky, a to na 
čísle 595020233, případně se kon-
taktujte e-mailem na adrese prasko-
va@hlucin.cz.                                      (red)

Poslední kompostéry ještě 
čekají na své majitele



Nadace ČEZ přispěla na osvětlení
frekventovaného přechodu pro chodce

Všímaví kolemjdoucí, pě-
ší i řidiči si možná již všim-
li, že frekventovaný pře-
chod pro chodce v ulici 

Závodu poštovních holubů v ně-
meckém Bad Bendheimu vzdále-
ném 820 km se v červenci s úspě-
chem zúčastnil i chovatel z Hlučína. 

Utkal se celkem se 756 soupeři z 
celé Moravy, kteří nasadili 4 739 
holubů. Vzhledem k rozdílným do-
letovým vzdálenostem v rozmezí 
od 705 km do 855 km je Morava 
rozdělena do čtyř pásem na pásmo 
jih, střed, západ a sever. 

Na severu Moravy nasadilo 191 

chovatelů 1131 holubů. Start holu-
bů byl v 5.30 hodin. 

Téhož dne dolétlo do cíle pouze 
osm holubů. Holub Karla Ostárka z 
Hlučína s číslem 11-0324-1118 do-
letěl ve 20.43 hodin jako čtvrtý na 
Moravě a na sever Moravy doletěl 
jediný. 

„K úspěchu hlučínskému chova-
teli blahopřejeme,“ řekl člen výbo-
ru základní organizace chovatelů  
z Hlučína František Maj.                 (red)

úspěšný hlučínský reprezentant.                                                                Foto: archiv

Hlučínský holub zaválel

      [9] hlučínskénoviny 

ČSA místě křížení s ulicemi Hornická a Sever-
ní je nově osvětlený. Slavnostně se otevíral těsně 
před zahájením školního roku, v pondělí 31. srp-
na. Celkové náklady na instalaci osvětlení byly 
156 tisíc korun, z toho většínu, celkem 117 tisíc 
uhradila městu Nadace ČEZ. 

„Přechod spojuje dvě části sídliště OKD - vý-
chodní a západní. V západní části sídliště se na-
chází mateřská školka, ve východní části je zá-
kladní škola a obchodní středisko, takže v místě 
je značný pohyb obyvatel oběma směry. Dosud 
byl přechod neosvětlený a v blízkosti se ani ne-
nacházel zdroj veřejného osvětlení. Navíc v da-
né lokalitě se už staly dopravní nehody s chodci, 
z toho jedna byla smrtelná,“ vysvětlila investi-
ci Lucie Barátová z odboru výstavby hlučínské 
radnice. 

Nadace ČEZ osvětluje nebezpečné přechody 
po celé České republice od roku 2013, kdy Do-
pravní policie a BESIP vytipovaly na sedm de-
sítek nejnebezpečnějších přechodů a veřejnost 
pak měla možnost svými hlasy rozhodnout, kte-
rý z nich dostane prostřednictvím nadační pod-
pory osvětlení. 

„Rozhodli jsme se v podpoře osvětlování pře-
chodů a spolupráci s odborníky BESIP neustá-

vat a v problémových místech společně pomá-
hat i letos. Počet nebezpečných, neosvětlených 
přechodů je v České republice stále vysoký, což 
dokazuje i trvalý zájem ze strany měst a obcí o 
pomoc s vybavováním kritických míst bezpeč-
nostními prvky,“ uvedla Michaela Žemličková, 
ředitelka Nadace ČEZ. 

Přechody pro chodce jsou častým místem do-
pravních nehod bohužel i s tragickými násled-
ky. Čtrnáctou nejtragičtější příčinou nehod za-
viněných řidičem motorového vozidla bylo v 
loňském roce nedání přednosti chodci na vyzna-
čeném přechodu. Z tohoto důvodu se stalo 990 
nehod, při nichž zemřelo 13 chodců. 

Kvalitní osvětlení dokáže snížit počet střetů s 
chodci na přechodech až o 65 procent. Osvětlení 
se přitom projektuje na každý přechod zvlášť, do 
výpočtů se zahrnuje nejen šířka silnice a přecho-
du, ale i okolní osvětlení, barva povrchu silni-
ce, stoupání či klesání vozovky, zkrátka celková 
situace v dané lokalitě. Osvětlení přechodu ne-
ní přímo shora, ale pod mírným úhlem vždy ze 
směru příjezdu aut. Chodec je tak osvětlen více 
ze strany, aby jej řidič viděl skutečně jasně. Sou-
časně se nastavuje tak, aby řidiče ani v jednom 
směru neoslňovalo.                                         (red)



hlučínskénoviny [10]

nové kRouŽky v ddm hLuČínĚ

DISCO DANCE rycHlý tanec ddm (pro děti 10 – 15 let)

HRA NA FLÉTNU DDM  (pro 1. stupeň Zš)

HRAVÉ CVIČENÍ S PRVKY JógY DDM (1. – 3. třída)

TANEČNÍ AEROBIC DDM (pro školní děti)

nové kRouŽky na škoLáCh

KERAMICKÝ KLUB  Zš bobrovníky DIVADELNÍ KROUŽEK Zš vřesina

POHYBOVÉ HRY Zš bobrovníky FLÉTNA  Zš vřesina

POHYBOVÉ HRY Zš rovniny FLORBAL Zš vřesina

RYBOLOVNÁ TECHNIKA Zš rovniny KERAMIKA  Zš vřesina

DIVADELNÍ KROUŽEK  Zš darkovičky MLADÝ TECHNIK VOLTÍK Zš vřesina

FLÉTNA  Zš darkovičky VÝTVARNÝ KROUŽEK Zš vřesina

KERAMIKA  Zš darkovičky MÍČOVÉ HRY (od 11 let) Zš Hornická

SKAUTÍCI    Zš darkovičky

hudba

HRA NA KYTARU I. Začátečníci ddm

HRA NA KYTARU II. mírně pokročilí ddm

HRÁTKY S HUDBOU rodiče s dětmi od 2 let ddm

spoRt, bojová umĚní, šaChy

FLORBAL Zš Hornická RYBÁŘSKÝ ddm - Začátečníci

JUDO I. - Začátečníci (pro 1. stupeň Zš) ddm RYBÁŘSKÝ ddm - pokročilí

JUDO  II. - pokročilí ddm STOLNÍ TENIS ddm - Začátečníci

KARATE, KUNg-FU ddm od 15 let STOLNÍ TENIS ddm - pokročilí

POHYBOVÁ ŠKOLIČKA S TETOU EDITOU ddm (od 3 let) ŠACHY ddm

POHYBOVÉ HRY Zš Hornická  (1. – 4. třída) TAEKWON DO Zš Hornická

vÝtvaRka, keRamIka

KERAMICKÝ KLUB  ddm (pro školní děti) VÝTVARNÉ TVOŘENÍČKO I. Začátečníci,děti od 4 let ddm

KERAMICKÝ OBČASNÍK  ddm (rodiče s dětmi) VÝTVARNÉ TVOŘENÍČKO II. pokročilí, děti od 5 let ddm

KERAMIKA  I. ddm (pro školní děti) VÝTVARNÝ OBČASNÍK ddm

KERAMIKA  II. ddm (pro školní děti) VÝTVARNÝ KROUŽEK HAŤÁNEK Zš HaŤ

KLUB PATCHWORK ddm (pro dospělé,  1 x měsíčně) TVOŘIVÝ SVĚT I. (pro 1. stupeň Zš) ddm

VÝTVARNÁ DÍLNA  ddm (pro školní děti) TVOŘIVÝ SVĚT II. od 10 let  ddm

VÝTVARNÉ ČINNOSTI I. Zš bobrovníky (1. – 2. třída) VÝTVARNÉ ČINNOSTI II. Zš bobrovníky (3. – 5. třída)

ostatní, teChnIka, škoLIČka

DETEKTIVNÍ KLUB ddm (2. – 4. třída) LETECKÝ A LODNÍ MODELÁŘ ddm (9 – 15 let)

gRAFIKA A FOTOgRAFIE PRO AMATÉRY ddm  od 10 let KLUB MAMINEK S DĚTMI OD 1 ROKU ddm

JEVIŠTNÍK – DRAMATICKÝ KROUŽEK pro děti 1. stupně Zš ŠKOLIČKA I. děti od 3 let ddm

KROUŽEK ELEKTRONIKY A RADIOTECHNIKY ddm 
(pro děti od 10 let)

dům dětí a mládeže Hlučín

kRouŽky 2015/2016

Zámecká 6, 748 01 Hlučín, tel: 595 041 156, inFo@ddmHlucin.cZ, bližší inFormace, tedy například den, čas, budou 
aktualiZovány na webovýcH stránkácH WWW.DDMHLUCIN.CZ. Hlásit do kroužků je možné od 1.9. v ddm Hlučín.                                
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Florbalisté obsadili 24  
a 25. července Hlučínskou 
štěrkovnu. a moHlo by to 
tak být i napřesrok. 

Sportovcům z celé České republi-
ky i ze zahraničí se nové prostředí 
pro jejich tradiční turnaj Open Air 
Cup moc zamlouvalo. 

Florbalisté, kteří se do Hlučína 
sjeli na svůj tradiční turnaj, se při-
pojili k celohlučínské vlně solida-
rity s postiženou Adélkou a uspo-
řádali netradiční sbírku. Šestého 
ročníku florbalového klání trojic 
se zúčastnilo osmdesát mužských a 
deset ženských týmů. Za dva dny 
odehrálo zhruba 600 florbalistů 
240 zápasů na šesti hřištích. 

„Měnili jsme místo konání, pro-
tože jsme si nebyli jisti, zda bu-
de v Píšti, kde se odehrály všech-
ny předchozí ročníky, včas hotova 
rekonstrukce a kolaudace sporto-
viště. Hlučínská štěrkovna nám 
poskytla opravdu výborné záze-
mí. Navíc takový prostor by nám 
umožnil další rozšíření turnaje,“ 
konstatoval ředitel turnaje Martin 
Viltavský. 

„Byla jsem moc ráda, že si florba-
listé vybrali pro svůj turnaj právě 
Hlučín, a to jsem ani netušila, jak 
ohromná akce to je. Myslím, že se 
u nás bavili nejen účastníci akce, 
ale i diváci,“ řekla místostarostka 
Hlučína Blanka Kotrlová. Návštěv-
níci štěrkovny si mohli své chvíle 

Florbalisté zaplavili štěrkovnu i pomohli

odpočinku u jezera zpestřit třeba 
fanděním domácímu týmu. Hlučín 
Juniors skončil ve své skupině na 
třetím místě, což vypadalo slibně. 
Postoupil do předkola play off, kde 
ale podlehl týmu Prodavači, a ten 
následně vyřadilo z další hry druž-
stvo Dizgrafix Jeseník, které skon-
čilo celkově na 3. místě. Hlučín Ju-
niors tedy obsadil 64. až 80. místo, 
ovšem kluci bojovali ze všech sil. 

Prvenství si vybojoval Jackpot 
B z Rožnova pod Radhoštěm, na 
druhém místě skončil Ekozem Se-

lection. V ženské kategorii obhájil 
opětovně své loňské prvenství tým 
Captain Girls. 

Florbalisté se rozhodli, že když 
hrají v Hlučíně, připojí se k ce-
lohlučínské sbírce, která má zajistit 
prostředky na speciální rehabilitaci 
pro tři a půlletou Adélku z Darko-
viček, která trpí dětskou mozkovou 
obrnou. Během následujícího nece-
lého roku by měla absolvovat dva 
rehabilitační pobyty v Sanatoriích 
Klimkovice, které přijdou celkem 
na 120 tisíc korun. Hlučínu už se 

podařilo už předtím posbírat něco 
málo kolem 50 tisíc korun, do vese-
lých žlutých kasiček sportovci bě-
hem pátku a soboty poskládali dal-
ších 5669 korun.

„Začalo to nevinně, domluvili 
jsme se, že každý hráč z týmu, kte-
rý prohraje zápas, dá do kasičky po 
jedné koruně. Jenže kluci si přečet-
li, na co sbírka je, a sami změnili 
pravidla. Vymysleli složité přepo-
čty, takže nakonec byly v kasičkách 
i stokoruny a dvousetkoruny,“ řekl 
Martin Viltavský.                      (iga)

Zápas semifinále žen mezi týmy už idu (zelení) a týmem citrus ladies team (žluto bílí).                                         Foto: archiv

Dvoučlenná výprava českých me-
zinárodních instruktorů, nositelů 
IV. danu, Jan Mraček, reprezentač-
ní trenér a trenér školy Won-Hyo 
Třeboň, a Michal Opuszynski,  ve-
doucí školy Kangsong v Hlučíně, 
reprezentovali  v květnu Českou re-
publiku na slavnostním zahajova-
cím ceremoniálu Mistrovství světa 
ve WTF v Čeljabinsku. 

Jednalo se o vůbec první společ-
né vystoupení mezinárodního ITF a 
WTF demo teamu.  Jeho členy za 
Českou republiku navrhl velmis-
tr Hwang Hong Yong, mezinárodní 
instruktor ,viceprezident a technic-
ký ředitel ITF, nositel IX. danu. Ná-
ročnou cestu z letiště v Moskvě na 
místo český tým absolvoval spolu s 
korejskou výpravou.  

„Na oficiálním prvním a asi jedi-
ným pořádným tréninkem s korej-
ským týmem jsme za pouhé dvě 

hodiny nacvičili nástupy na speci-
ální techniky, do nichž jsme byli 
s Honzou vložení a společně jsme 
si párkrát zacvičili i Dan Gun tul. 
Před samotným vystoupením jsme 
absolvovali tajnou korejskou ener-
gy stimulaci v podobě banánu a čo-
kolády,” vypráví zážitky hlučínský 
mezinárodní instruktor.

Na slavnostním ceremoniálu na 
sobě měl triko s logem města Hlu-
čín. 

„Chci poděkovat radním města v 
čele se starostou, že v krátké době 
schválili užití znaku města na triko, 
které bylo specíálně navrženo  na 
tuto akci. Mohl jsem tak jako  člen 
exhibičního týmu Taekwon-Do ITF 
hrdě reprezentovat naše město,” ře-
kl  Michal Opuszynski. 

Pokud si chtějí toto korejské umě-
ní  sebeobrany vyzkoušet další zá-
jemci, mohou v září vyzkoušet 

trénink zdarma v tělocvičně hlu-
čínského gymnázia, kde oddíl cvičí 
už od roku 1992. V hlučínské ško-
le vyrostl mimo jiné i seniorský mi-
str Moravy  a nositel I. danu David 
Ranoš. „Jsme jediná škola, která v 
Hlučíně může toto umění  sebeo-
brany vyučovat,” zve Michal Opus-
zynski.                                     (red)

V Rusku reprezentoval s logem na triku
BĚH HLUČÍNEM

V SOBOTU
19.9.2015 V 16:00

PREZENCE 
15:00 - 15:45 

V PIVNICI U BĚTKY

START A CÍL 
PŘED HLUČÍNSKOU

RADNICÍ

DÉLKA TRASY 8 KM

WWW.HLUCINSKYBEH.CZ
michal opuszynski v dresu s logem 
města.                                       Foto: archiv
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KAM V HLUČÍNĚ V ZÁŘÍn

Naše procházky Kronikou jedno-
ho roku, kterou v roce 2007 vydalo 
Kulturní centrum Hlučín, inspiro-
valy Marii Drobíkovou k zajímavé-
mu srovnání.

 Vzala si snímek bývalého žáka 
matematické třídy Základní školy 
Hornická Petra Spillera, kterak pra-
cuje na PC. Vznikl v únoru 2006. 
Po devíti letech pořídila fotku té-
hož, dnes už mladého muže. Změ-
nil se nejen on, ale i počítačová 
technika, se kterou pracuje.

„V minulém čísle Hlučínských 
novin se u dvou snímků jedné bu-
dovy v rozmezí devíti let píše, že se 
stavby naštěstí nemění tak rychle, 
jako lidé. Tato věta mne inspirova-
la k fotografii, na níž je vidět, jak se 
měnila i technika. Počítače prodě-
laly snad největší změnu, jsou nej-
méně dvacetkrát menší, ale i dva-
cetkrát výkonnější a ještě navíc 
levnější. Přitom můžeme být kde-
koli připojeni k internetu, i v rad-
ničním sklípku, jak to předvádí Petr 
Spiller. Snad je na snímku poznat, 
že si na tabletu právě prohlíží svou 
devět let starou fotku z 15. Února 
2006,“ píše Marie Drobíková. 

V redakci Hlučínských novin už 
se těšíme na další snímky! I v příš-
tích měsících bychom chtěli zveřej-
ňovat podobné dvojice fotek. Pro-
to zalistujte v Kronice, a pokud v 
ní najdete sebe nebo někoho z blíz-
kých, pište na adresu grackova@
hlucin.cz. Po domluvě společně po-
řídíme repliku tehdejšího snímku, 
případně ji můžete vyfotografovat 
sami. Uvítáme také vaše současné 
fotky lidí i míst, která jsou zachy-
cena v publikaci. V mailu nezapo-
meňte uvést své jméno, datum pů-
vodní fotografie (v publikaci vždy 
uvedeno pod snímkem) a kontakt 
na sebe, nejlépe číslo na mobil. Aby 
se vám lépe pátralo, nabízí KC Hlu-
čín unikátní knihu za symbolickou 
cenu 20 korun. Zakoupit ji je mož-
né například v Informačním centru 
Hlučínska. 

„Kniha vznikla u příležitosti 750. 
výročí založení města. Jsou v ní fo-
tografie z každého dne roku 2006, 
jak je svými fotoaparáty zachyti-
li sami obyvatelé Hlučína. Celkem 
tak vzniklo na 5 tisíc snímků,“ pro-
zradil autor tehdejšího nápadu Zde-
něk Kačor.                                (iga)

Opět fotíme, jak běží čas

petr a počítač před devíti lety.             petr spiller a počítač dnes.
                               Foto 2 x: marie drobíková

1. 9. Zahájení kurzovní činnosti v KD Kulturní dům
4. 9. 17:00 Zahájení tanečního kurzu pro mládež Kulturní dům

5. – 6. 9. Hlučínský krmáš - pouťové atrakce, klauni pro děti, soutěže, Wohnout, Mňága a žďorp a další. Hlučínské jezero
  6. 9. 10:00 Hlučínský krmáš - mobilní planetárium, skákací hrad, dětský kolotoč, koncert Hlučíňanky Mírové náměstí

do 6.9. Léčivé rostliny a jejich dvojníci, výstava Muzeum Hlučínska
10.9. 15:00 Sběr šatstva v Hlučíně Charita
15.9. 16:00 Jak se žije s handicapem, výstava, vernisáž Muzeum Hlučínska
19.9. 8:00 Podzimní farmářské trhy Mírové náměstí

18.9. - 20.9. RETRO filmový víkend Hlučínské kino
20. 9. 10:00 Cyklojízda po cyklostezkách Hlučínska Mírové náměstí
20.9. 15:00 Svatováclavský hudební festival Kostel sv. Jana Křtitele

22. 9. 9:30 Malování na asfalt – akce pro MŠ ke Dni mobility
26. 9.  15:00 Burčákobraní nádvoří hlučínského zámku
30. 9.  19:00 Frankie & Johnny – divadelní představení - hrají Tereza Kostková a Aleš Háma Kulturní dům
3.10. 8:00 Podzimní farmářské trhy Mírové náměstí

 3. 10.  9:00 Podzimní hlučínsko-vřesinská šlápota nádvoří hlučínského zámku

Druhý ročník Festivalu německé 
kultury na Hlučínsku, který pořádá 
Sdružení slezsko-německých přátel 
Hlučínska v Hlučíně, bude konat v 
Hlučíně od 15. do 19. září. 

Jeho galaprogram se odehraje 19. 
září na nádvoří hlučínského zámku, 
kde vstoupí soubory a orchestry ně-
mecké menšiny ze Slezska na české 
i polské straně hranice. 

Předcházet mu bude v 15 hodin 
mše svatá v kostele sv. Jana Křti-
tele za účasti národnostních men-
šin žijících na Hlučínsku, tedy Ru-
sů, Poláků, Ukrajinců a Vietnamců.

V rámci festivalu bude i projekce 
německého filmu s českými titulky 
je na programu v kině Mír dne 17. 
září. Titul si lidé mohou vybrat pro-
střednictvím Facebooku.                                           

Součástí festivalu bude 15. a 16. 
září výstava obrazů hlučínského ro-
dáka, malíře Johannese Bochenka 
a dalších umělců spojených s Hlu-

čínskem. Vernisáž výstavy v evan-
gelickém kostele se uskuteční 15. 
září v 9 hodin. Pro veřejnost bude 
výstava otevřena denně od 9.30 do 
17 hodin. Johannes (česky Jan) Bo-
chenek byl významný malíř půvo-
dem z Hlučína, kde se narodil v do-
mě č. 7 na náměstí. Dnes je na jeho 
rodném domě pamětní deska. Svým 
nadáním vynikal již ve školním vě-
ku. Jeho otec byl stolařem, proto se 
po ukončení školní docházky stal 
stolařským učněm u svého otce, ale 
každou volnou chvíli věnoval ma-
lování. V 18 letech začal studovat v 
Berlíně. Bochenkovy práce na aka-
demii budily obdiv, byl několikrát 
vyznamenán akademickou cenou. 
Získal rovněž státní stipendium k 
tříletému pobytu v Itálii. Zabýval se 
ponejvíce náboženskou tematikou. 
Jeho díla jsou převážně v cizině 
(Polsko, Rusko, Německo, Itálie a 
dokonce v Austrálie).               (red)

Festival  německé kultury
ukáže Bochenkovy obrazy
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Jedenáctý ročník 
festivalu Štěrkovna open 
Music byl skvělý. 

Během pátku 31. července a so-
boty 1. srpna na něj přišlo do areá-
lu hlučínské štěrkovny na 3500 ná-
vštěvníků, tedy zhruba stejně jako 
na loňský jubilejní a počtem účast-
níků rekordní ročník. Nejvíce plno 
před pódiem bylo na sobotní kon-
cert kapely Divokej Bill, která po-
tvrdila svou roli hlavní hvězdy fes-
tivalu. 

„Koncert kapely Divokej Bill té-
měř v závěru festivalu zcela zaplnil 
areál. Posluchači i muzikanti vy-
tvořili společně výbornou atmosfé-

ru,“ pochvaloval si pořadatel David 
Moravec. 

Letošní ročník podpořilo město 
Hlučín dosud nejvyšší částkou 100 
tisíc korun, dalších 20 tisíc korun 
přidalo na dětskou scénu. Stalo se 
tak poprvé v historii festivalu jeho 
generálním partnerem. Podle orga-
nizátorů je podpora města skvělým 
signálem, do budoucna umožní dal-
ší rozvoj akce. 

Festival si letos zachoval punc po-
hodové akce, umocněný novinkou 
v podobě vyjížděk na plachetnicích. 
Byl o ně velký zájem, festivaloví 
návštěvníci využili kapacitu míst-
ního Yacht Clubu MCHZ Ostrava 
do posledního místečka. Hudeb-

ní setkání se obešlo bez incidentů, 
pokud nepočítáme několik návštěv-
níků, které bodla vosa. „Snad kvů-
li tomu na festival nezanevřou,“ po-
znamenal Moravec. 

Ještě ani neskončil úklid areálu, a 
už se začal rodit 12. ročník festiva-
lu. „Pro příští rok bychom chtěli po 
dohodě s městem rozšířit festival 
do celého Sportovně rekreačního 
areálu. Umím si představit, jak se 
lidi budou odpoledne koupat, opa-
lovat, a přitom poslouchat muziku,“ 
prozradil David Moravec. 

Také představitelé města by uví-
tali další rozšíření festivalu. „Na 
vlastní oči jsme se přesvědčili, že se 
jedná o výbornou akci s vynikající 

atmosférou. Líbilo se na ní i našim 
hostům z partnerských měst, které 
jsme pozvali. Určitě se budeme s 
pořadateli domlouvat na jejím dal-
ším rozvoji,“ prohlásila místosta-
rostka Blanka Kotrlová.  

Letošní 11. ročník festivalu Štěr-
kovna Open Music, který skončil 
v neděli 2. srpna nad ránem, přine-
sl vedle neopakovatelných koncer-
tů kapel Divokej Bill, Vypsaná fixa, 
Jelen, Zrní nebo slovenské zpěvač-
ky Jany Kirschner také zážitky pro 
děti. Ty si užívaly zábavu na scéně 
ČEZ Cirkulum Art, kde se jim vě-
novali artisté z Cirkusu trochu jinak 
a pedagogové z hlučínského Mon-
tessori centra.         Ivana Gračková

Jedenáctý ročník festivalu skončil,
ať žije dvanácté hudební setkání

divokej bill zcela zaplnil zprostranství před pódiem.                   foto: Štěrkovna open Music

letní kino Hlučíňáky bavilo. 
Za rok se do města opět vrátí. 

Čtěte na straně 2

Štěňata z popelnice přežila. 
některá už mají majitele. 

Čtěte v příloze na straně III

stovky florbalistů obsadili 
štěrkovnu. v Hlučíně se jim 
líbilo.

Čtěte na straně 11
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MÍSTO KYTIČKYn
Přivítali jsme:
Laura Janošová *2015
Jonáš Balcar *2015
Tobiáš Kovalančík *2015
Jakub Kocur *2015
Oskar Kania *2015
Oliver Kania *2015

Jubilanti:
Edita Tomíčková *1935
Danuška Zátopková *1933
Hedvika Hrubá *1935
Jiří Mušálek *1932
Jindřich Heiný *1931
Hilda Ostárková *1929

Tentokrát bych se chtěl zmínit o 
dechové kapele z Darkoviček. Po 
druhé světové válce byly Darkovič-
ky samostatnou obcí, součástí Hlu-
čína se staly až v roce 1960. 

Darkovičská parta nadšených mu-
zikantů se začala u Pavla Jandy 
nebo u Františka Klose už v roce 
1946. Tam nacvičovali a zkoušeli 
nové skladby pro dechovou hudbu. 
Také oni rozdávali a hlavně dosud 

stále rozdávají radost dobrou muzi-
kou při různých slavnostech, spor-
tovních akcích a setkáních.

V Dechové hudbě Darkovičky se 
vystřídala celá řada výrazných mu-
zikantských osobností. Byl mezi ni-
mi například Alois Weiss, který se 
od roku 1950 stal učitelem a rád-
cem začínajících hudebníků. Pan 
Lojza, jak mu všichni říkají, si udě-
lal kapelnické zkoušky v roce 1962. 

Teď je mu čtyřiaosmdesát let a dar-
kovičskou dechovku vede dodnes. 
Lásku k muzice vštěpoval i svým 
dětem a vnoučatům.

Z někdejších muzikantů hraje 
v kapele dodnes spolu s Aloisem 
Weisem ještě Arnošt Novák. Už 
skončili Erich Ender, Josef Foj-
tík, František Janda, Bernard Gaj a 
Erich Fojtík. 

Josef Hlubek

Stále vzpomínáme na dobré muzikanty

takto vypadala dechová hudba darkovičky v roce 1952: stojící řada zleva jan Formánek, josef blokeš, alfons rončka, 
Herbert lička, erich ender, josef Fojtík, pavel janda, emil plaček, bernard Gaj; dolní řada zleva erich Fojtík, arnošt novák, 
jan Hruška, kapelník František klos, josef rumpa, evald ender, alois weis a richard Hruška. v muzikantských čepicích 
hráli už od roku 1948.                                                                                                                                                                      Foto: archiv

Opět fotíme, jak běží čas

Pomalu končí léto 2015, které se 
pravděpodobně zapíše mnoha svý-
mi rekordními hodnotami do růz-
ných statistik jako nejsušší a nej-
teplejší za mnoho let.  Těm, kteří 
si chtěli užít tepla, se to asi líbilo, 
ale lidé, kteří vnímají své okolí, si 
nemohli nevšimnout, kolik stromů, 
keřů, trávníků a květin živořilo, ne-
bo přímo uhynulo. Mnohdy to by-
ly rostliny, které zde s námi žily po 
desetiletí a pár dnů je dokázalo za-
hubit.

Kdo se chce podívat, jak se daři-
lo členům organizace Iris Hlučín 
bránit své kytičky proti těmto kli-
matických pohromám, může přijít 
na čtvrtou a letos poslední výsta-
vu květin. Výstava mečíků a jiřinek 

se uskuteční od 2. do 4. září v Ma-
sarykově střední zemědělské škole 
v Opavě. Otevřena bude otevřena 
vždy od 10 do 17 hodin. Stejně jako 
u předchozích výstav budou i tento-
krát probíhat přednášky pro zájem-
ce věnované aktuálním tématům, 
a to 2. září od 15 hodin Sklizeň a 
skladování mečíků, tentýž den od 
16 hodin Sklizeň a skladování jiři-
nek, a 3. září od 16 hodin Podzimní 
výsadba cibulovin.

Výstavy květin nejen prezentují 
výsledky pěstitelské a šlechtitelské 
práce členů specializované hlučín-
ské organizace jejích přátel z Pol-
ska, seznamují návštěvníky s no-
vinkami v sortimentu květin, ale 
plní i výchovný cíl. Díky místa ko-

nání se na jejich přípravě podílejí 
žáci oboru zahradník, ale i studen-
ti jiných oborů. Rádi bychom proto 
poděkovali vedení školy a učitelům 

za zázemí a podporu, kterou pro-
jektu Květinové dny 2015 letos po-
skytli.                        Zdeněk Seidl

Iris Hlučín

Hlučínský Iris zve na letošní poslední výstavu křehké krásy

letošní výstava jarních květin.                                                         Foto: Zdeněk seidl 

ŘÁDKOVÁ INZERCEn
n Pronajmu nebo koupím garáž 

 v Hlučíně. Tel. 604 844 753.
n Pronajem komercniho prostoru 

12 m2 na ul. Pode zdi 29. Za dob-
rou cenu. Kontakt: 605983489



ochrana a ostraha
objektů a budov, zajištění 

recepcí, úklid kanceláří, 
výrobních hal

ostraha může být prováděna 
služebním psem.

ko securitYko securitY
ochrana a ostraha

objektů a budov, zajištění 
recepcí, úklid kanceláří, 

výrobních hal
ostraha může být prováděna 

služebním psem.

tel.: 723 587 963          email: konecny.ko@seznam.cz

konečný
zdeněk konečný
tel.: 723 587 963
email: konecny.ko@seznam.cz

žaluzie, rolety, roletky den noc (nejlevněji 
na trhu), síta, markýzy, garážová vrata

24 let na trhu
fa konečnýfa






