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hlučínskénoviny

Rozpustilá, lecHtivá, 
vtipná, plná fantazie. 
taková je Hudební 
inscenace dekameRon 
složená z pěti příběHů 
slavnéHo boccacciova 
povídkovéHo díla. 

V Kulturním domě Hlučín uvede 
Dekameron v režii Pavla Helebran-
da pětice ostravských herců ve stře-
du 27. května od 19 hodin. Tvůrce 
celé řady dnes už kultovních před-
stavení, jako jsou Jesličky svatého 
Františka, Ngoa-É, Čarodějnice z 
Babí hůry nebo Evangelium podle 
houslí, loni připravil komorní, ra-
dostné dílko, inscenované tak, aby 
mohlo putovat za divákem. Už se 
hrálo několikrát v Ostravě, Opavě, 
Rožnově pod Radhoštěm, Klimko-
vicích. Letos v létě bude součás-
tí festivalu Janáčkovy Hukvaldy. A 

všude se na něm lidé výborně baví, 
nadšeni chytrým humorem, nelas-
civní erotikou, vynikajícími herec-
kými i pěveckými výkony. 

Jako už tolikrát i u tohoto před-
stavení není skladatel Pavel Hele-
brand jen autorem hudby, ale též 
dramatikem, režisérem, částečně 
návrhářem kostýmů a scény. Tento-
krát dal průchod své touze po hu-
moru a hravosti. Pro inscenaci si 
vybral čtyři herecky nadané pěvce a 
jednoho pěvecky nadaného herce, s 
nimiž spolupracoval už v minulosti.  

Čtyři z vybraných povídek ozna-
čuje Pavel Helebrand za variace 

středověkých balad. Vždy se v nich 
nějak objevuje láska, od podoby 
čisté a cudné až po tu velmi lech-
tivou. Pátá povídka, o tom, jak na-
pálit lakomce, je nejen veselá, ale 
též trochu mravoučná a má blíz-
ko k taškařici ve stylu commedia 
dell’arte. 

„Dekameron jsou spíše takové vy-
právěnky, než povídky. Boccaccio 
zapsal, co si lidi povídají. Však se v 
pozdějším věku ke knize ani nehlá-
sil, asi se mu pak zdála málo seri-
ózní,“ vypráví skladatel. Divákům 
nabízí světlo italské renesance, do 
svěžího dílka vložil atmosféru pa-
láců, krčem, gondol a vzduchu pro-
syceného vůní moře.  Představení v 
produkci Ilony Kučerové doprová-
zí živá hudba v podání kvarteta ve-
deného Vladimírem Liberdou. Trvá 
asi 85 minut a odehrává se bez pře-
stávky.                  Ivana Gračková

Pikantní taškařice polechtá bránici

v inscenaci herecky exceluje pěvec juraj Čiernik, prokazující mimořádný komediální talent.           foto: Werner ullmann

PAVEL HELEbrAnd
dAL V dEkAmEronu 
PrůcHod sVé touzE 
Po Humoru A HrAVosti.

„

Bez potíží a nezbytné pomoci se 
už do všech objektů hlučínské rad-
nice dostanou vozíčkáři i mamin-
ky s kočárky. V dubnu skončila re-
konstrukce vchodu z ulice U Bašty. 
Přístavba výtahu v budově A a nut-
né stavební úpravy přišly na 1,76 
milionu korun z rozpočtu města. 

„Připravili jsme projekt staveb-
ních úprav a chtěli jsme na ně zís-
kat dotaci. Bohužel se žádný vhod-
ný dotační titul neobjevil. Proto 
jsme se rozhodli uvolnit prostřed-
ky z rozpočtu města, neboť nebylo 
možné nadále komplikovat kontakt 
s městským úřadem zejména lidem 
s tělesným postižením,“ uvedla ta-
jemnice MÚ Jiřina Pudichová. 

Bez pomoci se vozíčkáři doposud 
dostali jen do budovy C radnice, 
která se již stavěla jako bezbariéro-
vá. Nyní budou moci vjet z ulice U 
Bašty do budovy A, v níž je nový 
výtah. Bezbariérovou chodbou pak 
projedou i do budovy B. Už pro ně 
tedy nebude problém samostatně si 
vyřídit například záležitosti týkají-
cí se občasných průkazů, pasů nebo 
svateb.                                        (iga)

Hlučínská radnice 
odstranila bariéry

farmářské trhy v květnu 
pokračují. před letní pauzou 
se budou konat ještě třikrát. 
Čtěte na straně 3

ministr Herman obdivoval  
expozici muzea. další zajímavé 
akce na sebe nenechaly čekat.  
Čtěte na straně 4

dveře radnice se otevřou.  
v zasedací místnosti rady 
uvidí zájemci i obrazy elen  
thiemlové. Čtěte na straně 6

Areál československého opevnění 
v Darkovičkách bude u příležitosti 
70. výročí konce II. světové války 
v pátek 8. května od 11 do 17 ho-
din otevřen pro veřejnost zdarma. 
V Darkovičkách jsou tři pěchot-
ní sruby a jeden objekt lehkého 
opevnění, které byly součástí po-
hraničního opevnění vybudované-
ho v letech 1935 až 1938. Rekon-
struovaný do podoby v roce 1938 
je srub Alej, který je vybaven i teh-
dejší bojovou technikou. „Zájemci 
si u nás mohou prohlédnout lehké i 
těžké kulomety, periskopy a signa-
lizační pistole,“ prozradil vedoucí 
opevnění Petr Kuchař.             (iga)

Alej zve k prohlídce
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Jen co skonči-
ly Vánoce, už tu by-
ly Velikonoce. I ty se 
přehnaly jak velká 
voda, takže pomalu 
nastává čas přemýš-

SLOVO STAROSTYn
Hlučín je místem k životu,
ne jen k parkování

let nad letní dovolenou. Pokud bys-
te se náhodou vydali do chorvatské 
Rovinje, vzpomeňte si tam na Hlučín  
a jeho uličky ve staré části města. Ne-
mají podobný ráz? Jenže do Rovinje 
na rozdíl od Hlučína autem nevjede-
te a i místní se tam vozidly dostanou 
pouze ve zvláštním režimu. Tamní 
konšelé se snaží budovat město pro 
lidi, nikoliv pro auta. Ale kvůli tomu 
nemusíte cestovat až k moři. Třeba ve 
Štramberku mají pro provoz automo-
bilů v centru přísná pravidla. Parko-
vat ve středu města mohou jen vozi-
dla se zvláštním povolením. Dostane 
je každý majitel nemovitosti, pokud 
zaplatí. První vůz ročně přijde na 
1200 korun, další na ještě vyšší část-
ku. Automobily nesmí stát v ulicích, 
pouze na dvou vyčleněných parkoviš-
tích. Ke svému domu řidič dojde pěš-
ky. Podle tamního starosty Davida 
Plandora si mnoho majitelů po za-
vedení poplatků vybudovalo na svých 
pozemcích nová parkovací místa. A 
město prokouklo. Jeho uličky mají 
úžasnou atmosféru, kterou tolik mi-
lujeme, když jedeme někam na výlet. 
Doma se nám to už tolik nezamlouvá. 
V Hlučíně jsme si zvykli vystupovat z 
vozu málem v papučích. Tak blízko to 
chceme mít k vlastním dveřím. Jen-
že míst pro všechna ta auta už není 
dost. Jak zlepšit parkování ve městě, 
jsme probírali na veřejném fóru 31. 
března, i u speciálního kulatého sto-
lu 28. dubna. Hovořit o palčivém té-
matu přišli hlavně ti lidé, kteří s par-
kováním denně zápasí. Navrhovali 
zjednosměrnění ulic i zrušení travna-
tých pásů. Jenže potřebu diskutovat v 
tu chvíli měla jen část obyvatel. Ne-
vyjádřili se ti, kteří chtějí více mís-
ta pro lidi, než pro auta. Na radnici 
budeme hledat možnosti, jak situaci 
zlepšit.  Všechny nápady na vytvoření 
dalších parkovacích míst ale musíme 
vážit velmi pečlivě. Protože v Hlučí-
ně nejen parkovat, ale i žít, chceme 
všichni. A že jde o příjemné místo k 
životu, mnohde s atmosférou podob-
nou historickým přímořským letovis-
kům, třeba zjistíme, až půjdeme k ve-
čeru z nejbližšího parkoviště úzkými, 
vlídnými uličkami ke svému domu 
pomalounku pěšky. Třeba nám pak 
ani nebude tolik utíkat ten čas.       

                                   Pavel Paschek  

Elektronické hlasovací zařízení 
poprvé použili zastupitelé Hlučí-
na na svém pátém zasedání ve čtvr-
tek 9. dubna. Nejenže zjednoduší a 
zrychlí systém hlasování, ale navíc 
poskytne přehled, kdo jak u jednot-
livých bodů hlasoval. 

„Elektronické hlasování je dalším 
příspěvkem k transparentnímu ří-
zení města. Kdokoliv se v budouc-
nu bude moci přesvědčit, jak který 
zastupitel u konkrétních projedná-
vaných bodů hlasoval. Záznamy z 
hlasování navíc zůstanou uchová-
ny,“ vysvětlil starosta Hlučína Pa-
vel Paschek. Elektronický systém 

navíc vyloučí lidskou chybu při sčí-
tání hlasů, zrychlí celý proces hla-
sování, protože nebude nutné poka-
ždé počítat zvednuté ruce. Systém 
město pořídilo za 76 tisíc korun. 

„Jsme moc rádi, že se už první 
použití elektronického hlasovací-
ho systému vydařilo. Jako u všeho 
nového i v tomto případě jsme by-
li trochu nervózní z premiéry, ale 
všechno nakonec fungovalo bez-
vadně. Jakmile si navíc zastupitelé 
na nový systém zvyknou, hlasování 
se ještě zrychlí,“ řekl Pavel Provaz-
ník, vedoucí odboru informatiky 
hlučínského městského úřadu. (iga)

Zastupitelé už hlasují
elektronickým systémem

Rodinné centrum, které z býva-
lé pekárny vybudovala Apoštolská 
církev v Hlučíně, se bude slavnost-
ně otevírat v neděli 10. května. 

Program pro návštěvníky, na kte-
rý je zvána široká veřejnost, bu-
de připraven od 14 hodin. Dě-
ti se mohou těšit na skákací hrad 
se skluzavkou i trampolínu a také 
na nezbytné překvapení. Oficiální 
otevření se za účasti starosty Pav-
la Paschka a biskupa Apoštolské 
církve Martina Moldána uskuteční  
v 16 hodin. O hodinu později bude 
následovat slavnostní bohoslužba. 

„Rádi bychom poděkovali dár-
cům a sponzorům, díky nimž se 
nám podařilo centrum vybudovat. 
Pomohly nám firmy Form Design, 
Tisk Baloušek, Hluchník-Vřesi-
na, D. A. Kristensen a Koma,“ řekl 
pastor Apoštolské církve Lubomír 
Bednárik.                                  (red)   

V pekárně brzy
otevřou nové 
rodinné centrum

vojenský poHřeb ostatků 
vojáka Rudé aRmády 
vasilije alexejeviČe staška 
se v HluČíně konal  
v předveČeR 70. výRoČí 
jeHo úmRtí. 

Slavnostního aktu v Hlučíně se v 
neděli 26. dubna zúčastnila neteř 
gardového poručíka Vasila Staška, 
Lydie Konstantinovna Maximova, 
která přijela z Ukrajiny i se svou 
rodinou. 

Pohřeb se konal za účasti čestné 
vojenské jednotky, kterou postavila 
Československá obec legionářská. 
V pohřebním průvodu pochodovali 
vojáci oblečení v historických so-
větských i československých uni-
formách. Malou bílou rakev na 
ruský vojenský hřbitov přivez-
lo vojenské vozidlo. S letcem Ru-
dé armády, který padl pár dní před 
koncem války při osvobozovacích 
bojích na Ostravsku, se přišla roz-
loučit bezmála stovka lidí.  

„Prožívám obrovský smutek, ale 
současně velké štěstí, že jsme po 
tolika letech našli svého příbuzné-
ho Vasilka, o kterém jsme nic nevě-
děli. Jsem vděčná českému národu, 
že vypátral jeho identitu a že tady 
dnes mohu být,“ řekla Lydie Kon-
stantinovna Maximova, které se 
během pohřbu opakovaně zalesk-
ly slzy v očích. S sebou jako reli-

Poslední pomníček už nese jméno

V Hlučíně je pohřbeno 3360 vojáků Rudé armády. Přímo v boji o 
Hlučín přišlo o život 43 vojáků, které známe jménem. Vzhledem k to-
mu, že známe každého čtvrtého, lze přepokládat, že celkem padlo ko-
lem 160 vojáků. V boji o Hať vyhasl život dvou stovek ruských vojá-
ků, jejichž jména jsou známa, u Koutů jich bylo 457. Násobky krát 4 
znamenají přibližný počet padlých, nezvěstných či zemřelých na pro-
dělaná zranění.

pohřbu se zúčastnila neteř padlého 
gardového poručíka lydie konstan-
tinovna maximova i se svou rodinou. 

foto: ivana Gračková

vasilij staško.    foto: z archivu rodiny 

kvii měla i fotografie svého strýce 
Vasilka. 

Identitu sovětského vojáka se po-
dařilo zjistit až nyní. „Na ruském 
hřbitově je 147 pomníčků se jmény 
padlých, jediný zůstával bez kon-
krétního označení. Jsem rád, že prá-
vě v roce 70. výročí konce II. svě-
tové války se podařilo zjistit jméno 
vojáka, který v něm leží,“ řekl sta-
rosta Hlučína Pavel Paschek. 

Pátrání po jméně gardového po-
ručíka letectva, jehož stihačka byla 
sestřelena 27. dubna 1945, zahájili 
loni v Klimkovicích, kde letadlo do-
padlo a zarylo se hluboko do země. 
Pilot byl na místě mrtvý. Jeho iden-
tifikační známka i zbraň se ale ztra-
tily při vyprošťování těla a jeho po-
hřbívání poblíž místa tragédie. Při 
pozdější exhumaci a přemístění na 
hlučínský hřbitov nikdo nezjišťo-
val, kdo byl neznámý voják. 

Během loňského vyhrabávání 
zbytků letadla, které tenkrát zůsta-
lo na místě dopadu, se našly i zbyt-
ky kosterních ostatků, jež se nyní 
ukládaly do hrobu v Hlučíně. A také 
se podařilo vypátrat a doložit totož-
nost pilota, který ve stihačce zahy-
nul. Byl jím Vasilij Staško pocháze-
jící z malé ukrajinské obce Terny v 
Sumské oblasti ležící několik desí-
tek kilometrů na východ od Kyjeva. 
V roce 1945 mu bylo dvaadvacet 
let.                          Ivana Gračková
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ještě třikrát se sejdou sousedé a přijedou přespolní nakupovat domácí masné výrobky, sýry, brynzu, máslo, jogurty z 
ovčího i kozího mléka, koláčky, vdolky i frgály, sazenice květin i bylinek, voňavé ovoce i zeleninu a další produkty od 
drobných výrobců a pěstitelů na hlučínské farmářské trhy. konat se budou o sobotách 2., 16. a 30. května. pak se musí-
me připravit na letní pauzu, než stánky prodejců opět oživí náměstí.                                                          foto: ivana Gračková

Farmářské trhy pokračují už jen v květnu

Na Dámském čtvrtku se setkáva-
jí každý poslední čtvrtek v měsíci 
ženy nejen z Darkoviček. Pravidel-
né akce v kulturním domě se rychle 
staly oblíbené díky bohatému pro-
gramu. 

„Zatím  jsme se podívaly do Číny 
a severských států. Ochutnaly jsme 
výborné vzorky vína. Dozvěděly 
jsme se něco o aromaterapii. Naa-
ranžovaly jsme si vánoční i veliko-
noční svátky. Také jsme si zasou-
těžily, která z nás zvládne nejlepší 
a nejhezčí chlebíček, přičemž nás 
podpořily i ženy z Bolatic. Společ-
ně jsme si zašly na divadelní před-
stavení a také jsme byly v Olomou-
ci na Floře,“ vyjmenovává jedna z 
aktivních žen z Darkoviček Marie 
Honusová. 

Parta scházející se na Dámském 
čtvrtku ovšem není uzavřeným ko-
lektivem. „Budeme rády, když me-
zi nás přijdou i ty, které až do teď 
váhaly. Určitě společně vymyslíme 
další výlety a pěkné večery,“ uza-
vírá Marie Honusová.             (red)

Dámské čtvrtky 
jsou pro všechny

Bezplatná právní poradna Charity 
Hlučín nabízí na čtvrtek 7. května 
od 15 hodin volné termíny. Potře-
bujete-li právní pomoc, můžete se 
objednat mailem na adrese pravni.
poradna@charitahlucin.cz, nebo te-
lefonicky na 595 043 275, případně 
osobně nebo i za pomoci pracovní-
ků sociálního odboru radnice. 

Právní poradna je k dispozici kaž-
-dý první pátek v měsíci od 15 do 
17 hodin v sídle Charity Hlučín na 
adrese U Bašty 3, květnový čtvrteč-
ní termín je mimořádný vzhledem 
ke dvěma po sobě následujícím vol-
ným pátkům. Poradna poskytuje ra-
dy především v oblasti pracovního, 

rodinného, občanského a trestního 
práva. 

„V poslední době se na nás často 
obracejí lidé řešící předlužení a s 
ním související problémy,“ řekl Lu-
káš Volný.  Poradna nesupluje od-
bory sociálních věcí, úřady práce, 
apod. Nepočítá tedy sociální a jiné 
dávky. 

„Je-li to ovšem potřeba, pak se 
snažíme navázat na právní pora-
denství i základním sociálním po-
radenstvím,“ uvedl ředitel Charity 
Hlučín Lukáš Volný. 

Hlučínská charita zřídila porad-
nu v roce 2010, protože její pracov-
níci se často setkávali s lidmi, kte-

ří se dostali do složitých, mnohdy 
existenčních problémů, a nevědě-
li si rady. Jejich ekonomická situ-
ace jim přitom nedovolovala využít 
komerčních právních služeb. Mno-
hým z nich by přitom včas poskyt-
nutá právní rada mohla významně 
pomoci, někteří se už dříve mohli 
vyhnout potížím, do kterých se na-
konec dostali. 

„V nejbližším okolí žádná bez-
platná poradna nefungovala, proto 
se charita rozhodla ji zavést,“ vy-
světlil Lukáš Volný. Ročně se na 
poradnu, která své služby poskytu-
je anonymně, obrátí v průměru tak 
osmdesát klientů.                     (iga)

Právníci charity nabízí bezplatnou pomoc

Se zpožděním, kvůli novele zá-
kona, kterou přijali poslanci te-
prve letos, ale nakonec přece jen 
jsou rozdělené dotace přidělované 
pro letošní rok z rozpočtu města. O 
těch do 50 tisíc korun definitivně 
rozhodli radní v pondělí 20. dubna, 
následně zastupitelé schvalovali 
dotace nad 50 tisíc korun na svém 
zasedání ve čtvrtek 23. dubna. Po-
drobný přehled zájemci najdou na 
webových stránkách http://www.
hlucin.cz/pro-obcany/tiskove-
-zpravy/dotace-z-mestskeho-roz-
poctu-jsou-prideleny.html.      (iga)

Dotace z rozpočtu 
jsou rozděleny

město pRodává 
manželům kovářovým 
pozemek. do dvou let 
by na něm mělo stát 
lékařské středisko. 

V Hlučíně vyroste nové lékařské 
středisko. Postavit ho chtějí man-
želé Kateřina a Petr Kovářovi, oba 
lékaři. Do Hlučína se přestěhovali 
před třemi lety, v Malánkách si po-
stavili rodinný dům. Ordinace ote-
vřeli v centru města v pronajatých 
prostorách, které jsou již prostoro-
vě nevyhovující. Proto chtějí vy-

budovat vlastní objekt. Zastupitelé 
rozhodli prodat jim pro tento účel 
pozemek kousek za poliklinikou. 

Petr Kovář provozuje v Hlučíně 
gynekologickou ambulanci, Ka-
teřina Kovářová ambulanci cév-
ní, která je zvláště žádaná, protože 
nejbližší lékař angiolog je v ostrav-
ské městské nemocnici. Jenže am-
bulance díky obrovskému zájmu 
hlučínských pacientů již v pronaja-
tých prostorách neumožňuje nabíd-
nout komfort, jaký by si manželé 
Kovářovi představovali. „Současné 
prostory jsou nevyhovující. Máme 

jen malou čekárnu, kde na vyšetře-
ní čekají senioři spolu s těhotnými 
maminkami, lidé nemají dostatek 
pohodlí. Chceme pro ně samozřej-
mě vytvořit důstojnější prostředí,“ 
vysvětluje Kateřina Kovářová. 

Hledání nových prostor se zatím 
nesetkalo s úspěchem, navíc man-
želé pochopitelně nemají moc chuť 
investovat do stavebních úprav v 
cizích objektech. „Sice to bude zna-
menat, že nás teď čekají měsíce tvr-
dé práce, ale já se na to těším,“ pro-
hlásila Kateřina Kovářová, která 
drží plány rodiny při zemi, zatím-

co Petr Kovář by byl velkorysejší. 
Nejprve by měla vyrůst menší bu-
dova, kam se přesunou obě ordi-
nace a zázemí. Následně se chtě-
jí manželé pustit do stavby dalšího 
objektu a oba pak propojit. Vznikl 
by prostor i pro další ambulance, 
které by byly k dispozici lékařům 
jiných oborů, jež jsou v Hlučíně 
potřebné. Chybí zde třeba hemato-
log, nefrolog nebo gastroenterolog. 
„Medicínu studuje i náš syn, takže 
by pak také mohl ordinovat v na-
šem středisku,“ doplnil ještě Petr 
Kovář.                    Ivana Gračková 

Zdravotní centrum bude stát nedaleko polikliniky
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komiksové obRázky 
z HistoRie HluČínska 
si moHou zájemci 
pRoHlédnout ve vstupní 
místnosti obřadní síně 
HluČínské Radnice až do 
7. května. 

Výstavu Hlučínské století, která 
je na hlučínské radnici pro veřej-
nost otevřena v pracovní dny vždy 
od 13 do 17 hodin, uzavře dernié-
ra naplánovaná v předvečer Dne 
vítězství nad fašismem. Uskuteční 
se ve čtvrtek 7. května v 17 hodin 
a bude spojena s představením his-
torické knihy Zázraky lidské soli-
darity – akce Budujeme Slezsko za 
účasti autora Zdeňka Bajgara. Kni-
ha vydaná k 70. výročí konce II. 
světové vypovídá o občanské ak-
ci Budujeme Slezsko vyhlášené na 
pomoc válkou zničenému regionu. 

„Protože se  území Hlučínska 
stalo v předvečer konce II. světo-
vé války součástí osvobozovacích 
bojů Ostravské operace, tragic-
ky na něj dolehly válečné důsled-
ky frontové linie. Potřeba obnovit 
funkce národního hospodářství, ale 
také osobního vlastnictví obyva-
tel se stala naléhavou. Právě v té-
to situaci přišli nadšení aktivisté s 
akcí Budujeme Slezsko, aby sami 
podle svých možností pomohli mí-
rovému životu lidí v osvobozené 

Poválečnou pomoc Slezsku mapuje Bajgarova kniha

vlasti. Akce doslova přinesla celo-
národní vzedmutí lidské solidarity. 
Cílem Bajgarovy knihy bohatě do-
plněné černobílými dokumentární-
mi snímky, je zdokumentování této 
akce, od jejího vzniku po konkrét-
ní ukázky pomoci na vybraných ob-
cích a městech Slezska,“ informuje 
Metoděj Chrástecký, ředitel Muzea 
Hlučínska.

Autorkou vystavených komikso-
vých obrázků je opavská rodačka, 
výtvarnice Radka Josková, která se 
podílela na tvorbě komiksové pub-
likace spolu s historikem Jiřím Ne-
minářem, textaři Radimem Loko-
čem a Dagmar Quiskovou. 

Publikaci s podtitulem obrázky z 
historie regionu a osudy jeho oby-
vatel vydala Místní akční skupi-

na Hlučínsko na začátku roku. Díl-
ko, které nepostrádá vtip a nadhled 
a přitom precizně zachycuje histo-
rické události a fakta, mohou vyu-
žít ve výuce například učitelé dě-
jepisu. Také výstava, která vznikla 
ze zvětšenin komiksových obrázků, 
obohatí výuku, protože z radnice se 
bude dál stěhovat do hlučínských  
škol.                                                 (iga)

nebývalé aktivity muzea Hlučínska zaujaly i ministra kultury daniela Hermana. na konci března se přijel podívat na 
unikátní, moderní expozici muzea s názvem kdo jsou lidé na Hlučínsku, která zaznamenává historii regionu na osudech 
konkrétních lidí. v muzeu ho stylově přivítaly členky národopisného souboru seniorky z bolatic.     foto: ivana Gračková

Nutnou výměnu parkovacích prů-
kazů pro vozidla přepravující těž-
ce tělesně postižené osoby bude od 
květba provádět odbor dopravy na 
hlučínské radnici, tedy nikoliv od-
bor sociálních věcí a zdravotnictví, 
jak byli lidé zvyklí. 

„Výměna je nezbytná v návaznos-
ti na vydávání nových průkazů oso-
bám zdravotně postiženým, která 
začala 1. dubna.  Speciálním parko-
vacím průkazem se označují pouze 
ta auta, která převáží držitele prů-
kazu ZTP, nebo ZTP/P, případně 
pokud je držitelem takového průka-
zu řidič vozu. Výjimkou jsou lidé 
se sluchovým postižením,“ infor-
muje Robert Vitásek, vedoucí od-
boru dopravy MÚ Hlučín. 

Zákon stanoví, že řidič takového 
vozidla nemusí po dobu nezbytně 
potřebnou dodržovat zákaz stání. 
Je-li to naléhavě nutné, mohou vo-
zidla označená parkovacím průka-

zem pro osoby se zdravotním posti-
žením vjíždět i do míst se zákazem 
vjezdu, včetně pěší zóny. Držite-
lé průkazů ZTP, s výjimkou lidí se 
sluchovým postižením, či ZTP/P 
jsou také osvobozeni od poplatku 
za použití dálnice a rychlostní sil-
nice. 

Výhoda platí jen pro případy, je-li 
v autě přepravována osoba s posti-
žením, nebo je-li majitelem moto-
rového vozidla sama postižená oso-
ba, případně osoba jí blízká.

Nad rámec zákona platí, že poli-
cisté a celníci nebudou pokutovat 
takového řidiče, který nebude mít 
známku, jestliže předloží potvrze-
ní, že osoba blízká požívá výhody 
osvobození od dálničního poplatku 
a je umístěna v některém zdravot-
nickém zařízení, lázních, nebo za-
řízení sociální péče a uživatel vozi-
dla pro ni momentálně jede nebo se 
od ní právě vrací.                      (red)

Parkovací průkazy postiženým 
vymění odbor dopravy

Město Hlučín
zajišťuje pro seniory, kteří dovršili 70 let a starší s trvalým 

pobytem na území města Hlučína službu

SENIOR TAXI
provozovatelem služby je pan Radek pazderník

službu můžete využít v pracovní dny od 6:00 do 15:00 hodin
objednávky alespoň 24 hodin předem na telefonním čísle

606 600 154

cena pro seniora za 1 jízdu: 15 kč
max. 8 jízd na měsíc na 1 seniora 

senior taxi dopravuje seniory z místa bydliště na určená stanoviště:
na mírové náměstí, k budově polikliniky, k budově České pošty, k domovu 

pod vinnou horou, k ordinacím odborných lékařů na ul. cihelní.



Pokud budE cEnA
z E-AukcE VýHodnější, 
PAk EcEntrE zAjistí 
uzAVřEní smLouVy
s noVým dodAVAtELEm. 
cELý sErVis jE Přitom 
zdArmA. 

„
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obČané i fiRmy v HluČíně 
mají nyní možnost snížit 
náklady na elektRickou 
eneRGii a zemní plyn. 
město pRo ně zajistilo 
elektRonickou aukci, 
kteRou bude pořádat 
spoleČnost ecentRe.

Již více než 650 měst a obcí z ce-
lé České republiky pomáhá svým 
obyvatelům snížit jejich náklady na 
elektřinu a plyn prostřednictví elek-
tronických aukcí. V uplynulém ob-
dobí se e-aukce konaly také v okol-
ních městech a obcích, například v 
Bolaticích, Dolním Benešově, Opa-
vě, Hati, Kravařích. 

„V Bolaticích se aukce zúčastni-
lo více než 200 domácností a cel-
ková úspora přesahuje 2,22 milionu 
korun,“ říká Martin Valušek z firmy 
eCentre, která aukce organizuje.

Nyní je účast v elektronické auk-
ci otevřená také občanům Hlučí-
na, stačí navštívit kontaktní místo. 
Fungovat bude v zámeckém klubu 
na Zámku Hlučín v úterý 5. květ-
na, v pondělí 11. a v úterý 19. květ-
na, vždy od 14 do 17 hodin. Pro do-
mácnosti i firmy je tato služba zcela 
zdarma. 

Zájemci, kteří se chtějí zapojit do 
sdružené e-aukce, by měli v uve-
dených termínech donést do kon-
taktního místa kopii smlouvy se 
stávajícím dodavatelem elektřiny 

a zemního plynu včetně všech pří-
padných dodatků, kopii vyúčtování 
elektrické energie a zemního ply-
nu za poslední roční období a čís-
lo SIPO, případně číslo bankovní-
ho účtu.  

„Společnost eCentre porovná stá-
vající ceny energií každého zájem-
ce s cenami, které se už podařilo 
zajistit soutěží v e-aukci. Pokud bu-
de cena z e-aukce výhodnější, pak 
eCentre zajistí uzavření smlouvy s 
novým dodavatelem. Celý servis je 
přitom zdarma,“ vysvětlil Martin 
Valušek.  

Bližší informace je možné získat 
na stránkách obce www.hlucin.cz, 
na webu organizátora aukcí www.
ecentre.cz případně u Martina Va-
luška z eCENTRE na emailové ad-
rese martin.valusek@partnerecent-
re.cz nebo na telefonním čísle 737 
241 141.                                          (red)

Snižme společně náklady na energie

Otázky a odpovědi 
k e-aukcím 
Cestu k úsporám nákladů za energie 

vaší domácnosti zajistí firma eCentre 
dvěma způsoby: 
- prostřednictvím expres aukce, v 

níž porovná vaše ceny s cenami do-
saženými v předešlé e-aukci s mož-
ností okamžitého uzavření dodava-
telských smluv za tyto ceny. 
- zařazením do sdružené poptávky v 

následující e-aukci 
Pár kroků k úsporám
1. Na kontaktním místě podepíšete 

smlouvu s eCentre a předáte potřeb-
né podklady. 
2. eCentre sesbírá podklady od 

všech domácností … 
3. …a sdruží poptávku do e-Aukč-

ní síně. 
4. Poté osloví široké portfolio doda-

vatelů a vyzve je k účasti v e-aukci. 
5. V internetové Aukční síni jsou 

porovnány nabídky dodavatelů, čímž 
je zajištěna férová soutěž. 
6. Poskytovatel služby porovná va-

še stávající ceny s cenou vzešlou z 
e-aukce. 
7. Je-li cena z e-aukce nižší, než va-

še stávající cena, eCENTRE zajistí 
zdarma podpis smlouvy mezi vámi a 
vítězným dodavatelem. 
Z čeho se skládají vaše platby 
a co je možné soutěžit?
Zjednodušeně můžeme říct, že plat-

by za energie, které hradíte, se sklá-
dají z těchto částí: 
- regulovaná složka – především ce-

na za distribuci energie (elektřiny či 
zemního plynu), která je každoročně 
pevně stanovena Energetickým regu-
lačním úřadem a nelze ji tudíž sou-
těžit. 
- neregulovaná složka – výši této 

části si dodavatelé stanovují sami, a 
tudíž lze soutěžit v e-aukci. 
Neregulovaná složka u elektřiny je 

cena za silovou elektřinu (tedy sku-
tečně dodanou do vašich zásuvek) v 
kWh a dále pevná cena za měsíc (po-
platek za činnost dodavatele, napří-
klad za tvorbu vyúčtování, evidenci, 
apod.). V e-aukci soutěžíme neregu-
lovanou část, tedy silovou elektřinu. 
Ta tvoří cca 40 % z celkové platby. 
Neregulovaná složka u zemního 

plynu je cena za samotnou spotřebu 
zemního plynu včetně stálého měsíč-
ního poplatku. V e-aukci soutěžíme 
neregulovanou část. Ta tvoří až 80 % 
z celkové platby.                (eCentre)

Fotografie vlaku projíždějícího 
přes hlučínský železniční most, 
upoutala natolik tvůrce Kroniky 
jednoho roku, kterou v roce 2007 
vydalo Kulturní centrum Hlučín, 
že jí věnovali celou jednu stranu. 

Její autor Daniel Mališ ji pořídil v 
červnu roku 2006. O osm let a jede-
náct měsíců později vzniká podob-
ná fotografie. Opět je na ní most a 
vlak. Změny jsou sotva patrné, ale 
jsou. Pod modřejším nebem se na 
mostní pilířích, které jsou krásně 
očištěné, bohužel vyřádili spreje-
ři. Autorem snímku je opět Daniel 
Mališ, kterému děkujeme, že zare-
agoval na naši výzvu. A těšíme se 
na další snímky! 

I v příštích měsících až do příští-
ho roku bychom chtěli zveřejňovat 
podobné dvojice fotek v každém 
čísle. Proto zalistujte v Kronice, a 
pokud v ní najdete sebe nebo něko-
ho z blízkých, pište na adresu grac-
kova@hlucin.cz. Po domluvě po-
řídíme repliku tehdejšího snímku, 
případně ji můžete vyfotografovat 
sami. Uvítáme také vaše součas-
né fotky míst, která jsou zachycena 
v publikaci. V mailu nezapomeň-
te uvést své jméno, datum původní 
fotografie (v publikaci vždy uvede-
no pod snímkem) a kontakt na se-
be, nejlépe číslo na mobil. 

Aby se vám lépe pátralo, nabízí 
Kulturní centrum Hlučín obrazo-
vou unikátní knihu za zvýhodně-
nou cenu pouze 65 korun. Zakoupit 

ji je možné například v Informač-
ním 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 pět tisíc snímků,“ 
prozradil autor tehdejšího nápadu 
Zdeněk Kačor.                            (iga)

železniční most v Hlučíně v červnu 2006.                                     foto: daniel mališ

železniční most v Hlučíně v květnu 2015.                                     foto: daniel mališ

Nafotíme společně, jak běží čas
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Taneční soutěž Hlučínský talent, 
kterou organizuje Dům dětí a mlá-
deže Hlučín (DDM) ve spoluprá-
ci s Kulturním centrem a městem 
Hlučín, se uskuteční 23. a 24. květ-
na, vždy od 13.30. 

Osmnáctý ročník přehlídky mo-
derního a scénického tance dět-
ských, mládežnických a dospělých 
kolektivů O pohár města Hlučína 
se bude opět konat v kulturním do-
mě.

 „V sobotu se můžete těšit na scé-
nický a v neděli na moderní tanec,“ 
zve na akci Veronika Novosadová, 
pedagožka DDM.

Loni na soutěži vystoupilo více 
než sedm stovek účinkujících z té-
měř třiceti souborů, které přijely z 
celého regionu. Poprvé se přitom 
Hlučínský talent konal už v roce 
1994, tehdy ještě v domě dětí. 

Amatérské soubory, které na pře-
hlídce vystupují, jsou na různé 
úrovni, od kroužků tancujících u 
domů dětí, kde se tanečníci střída-
jí každým rokem, až po profesinál-
ní taneční školy a kluby, kde se dě-
ti věnují tanci odmalička a trénují 
třeba i několikrát týdně. 

„Hlavním cílem naší soutěže tak 
není boj o první místa, ale předeším 
radost z pohybu a setkání lidí, které 
tanec baví,“ doplnila Veronika No-
vosadová.                                       (red) 

KOSTEL SV. JANA KŘTITELE
19.00 společné zahájení Muzejní noci a Noci kostelů
19.15 vystoupení scholy
19.50 Sochař Jan Baltazar Janda (dramatické ztvárnění života a díla hlučínského umělce)
20.30 Oživlá hraběnka Maruše Tworkovská (divadelní ztvárnění záhadné události v podání mládeže hlučín-

ské farnosti)
21.00 Malíř Jan Bochenek (dramatické ztvárnění života a díla hlučínského umělce)
21.45 Otče náš (divadelní ztvárnění modlitby v podání mládeže hlučínské farnosti)
Průběžný program: prohlídka varhan, fotoprezentace ze života farnosti, průvodcovství
KOSTEL SV. MARKÉTY
19. 30 vystoupení sboru sv. Cecilie, Průběžný program: Končí život smrtí? (audiovizuální projekce se světel-

nými efekty)
ČERVENÝ KOSTEL (bývalý evangelický kostel)
19.30 koncert křesťanské skupiny
20.00 Noc zázraků - provázet bude dánský misionář Per Hyldgaard
21.00 klavírní koncert hosta z Ukrajiny spojený s recitací Žalmů a Přísloví
21.30 videoprezentace Světové misie dnes - Per Hyldgaard
22.00 modlitby za Hlučínsko
MUZEUM HLUČÍNSKA (hlučínský zámek)
Výstava: Babiččin svět na kliku (výstava fonografů a historických gramofonů ze sbírky Marka Pokorského)
Stálá expozice: Kdo jsou lidé na Hlučínsku (moderní expozice přibližující originálně pohnuté dějiny regionu)
Doprovodný program:
18.00 Jak to vlastně bylo pane Edisone? aneb zvídavé otázky půvabné blondýny (neformální seznámení s vý-

stavou historických gramofonů)
19.30 Komentovaná prohlídka stálé expozice
20.00 V rytmu swingu – hraje duo Daniel Schreiber (saxofon, klarinet) a Vlastimil Ondruška (klavír)
20.15 Jak to vlastně bylo pane Edisone? aneb zvídavé otázky půvabné blondýny (neformální seznámení s vý-

stavou historických gramofonů)  
20.30 Muzeum žije - venkovní velkoplošná filmová produkce na nádvoří zámku (prezentace muzejní činnos-

ti při příležitosti 10 let existence Muzea Hlučínska)

Hlučínský talent
roztančí kulturák

Noc kostelů a Muzejní noc probudí Hlučín
Již tradiční akce Noc kostelů a Muzejní noc se konají v pátek 29. května ve všech třech hlučínských kostelích  

i v muzeu. Pořádají ji společně Římskokatolická farnost Hlučín, Apoštolská církev Hlučín a Muzeum Hlučínska 
ve spolupráci s městem a jeho organizacemi. Vstup na akce je zdarma.                                                                 (red)

návštěvníci uvidí 
zasedaČku Rady
i kancelář staRosty, 
ale Hlavně půvabné 
obRázky z výtvaRné dílny 
elen tHiemlové. 

Obrazy Elen Thiemlové, větši-
nou inspirované Hlučínskem, je-
ho krajinou i svérázem místních 
lidí, budou zdobit reprezentativní 
prostory radnice. Do místnosti ra-
dy města a do kanceláří starosty a 
místostarostky zapůjčila známá vý-
tvarnice dvě samostatné kolekce s 
hlučínskými motivy a jedno vět-
ší plátno s pohledem z Vinné hory. 
„Jsem ráda, že se moje obrazy líbí 
a že zpříjemní prostory na radnici,“ 
prohlásila Elen Thiemlová. Lidi z 
Hlučínska zachycuje v typických 
situacích, dobře zvládnutou techni-
kou, s laskavým humorem, který je 
výrazným znakem mnoha obrázků, 
a s citem pro zajímavý okamžik. 

Rodačka z Ostravy je pevně spja-
ta s Hlučínem, kam nedávno pře-
stěhovala svůj ateliér Viridian, prv-
ní porevoluční středisko pro rozvoj 
umění, které po sametové revoluci 
nabídlo výtvarné kurzy dospělým. 

Neobvyklou expozici obrazů Elen 
Thiemlové v jednací místnosti rady 

si mohou prohlédnout všichni zá-
jemci v závěru května. Tehdy se pro 
ně na radnici otevřou dveře i do pro-
stor, které jindy zůstávají nepřístup-
né. Kde se rodí rozhodnutí ovlivňu-
jící život města, se mohou zájemci 
přijít podívat ve čtvrtek 28. května 
od 16 hodin do 18.30. Na setkání s 

nimi se těší i vedení města v čele se 
starostou Pavlem Paschkem. „Ob-
rázky Elen Thiemlové mě osobně 
okouzlily neotřelým vtipem a ne-
zvyklými postřehy ze života zdej-
ších lidí. Proto jsem uvítal, že je 
zapůjčila na radnici,“ prohlásil sta-
rosta.                      Ivana Gračková  

Prostory radnice se otevřou k prohlídce

v ateliéru viridian elen thiemlové (druhá zleva) vybírali obrazy pro výzdobu radnice starosta pavel paschek (třetí zleva), 
místostarostka blanka kotrlová (třetí zprava) a jaroslav michna (druhý zprava) z odboru výstavby hlučínské radnice.  
foto: ivana Gračková 
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HluČínský majáles  
se po RoČní přestávce 
opět vRací do ulic města. 
bude se konat ve ČtvRtek 
7. května a pořádá  
Ho Haťský spolek  
Ha  kultuRa spolu  
se studenty Gymnázia. 

Letošní majálesový průvod měs-
tem připravují studenti gymnázia, 
kteří také vyhlásí krále a královnu, 
postaví májku a připraví též vlastní 
kulturní program. Organizaci celé 
akce si vzal na starosti spolek HA 
kultura. Hlučínský majáles má už 
několikaletou tradici, kterou by by-
lo škoda nezachovat. „Po loňském 
výpadku jsme se rozhodli převzít 
štafetu do svých rukou a majáles 
znovu uspořádat,“ informuje koor-
dinátorka Majálesu Jana Stočková 
z Ha Kultury, spolku, který sdružu-
je členy z celého Hlučínska. 

Majáles odstartuje 7. května prů-
vodem studentů od gymnázia. Le-
tos bude akce v květinovém sty-
lu, jak navrhli studenti. Následovat 
bude program na prostranství u hlu-
čínského zámku.

Studenti chystají různé scénky, 
včetně hudebního programu až do 
nočních hodin. 

Vystoupí například nová mladá 
kapela z Ostravska Sækədʒəwiːə 
(čti Sekedžavía), která v únoru vy-
hrála finále studentské soutěže Bre-
ak It. Hrát budou i kytarové usku-
pení Ajdontker, jež předvede i 
skladbu ze svého čerstvého singlu 
Cena útěchy, nebo čtyřčlenná sku-
pina Neo Chess Sunny Rock and 
Roll Band, která nabídne svěží ro-
kenrol od Elvise přes Beatles, Ro-
lling Stones, až k filmovým melo-
diím. Předvedou se Staré pušky, 
kapela sestavena z pilířů severomo-
ravských skupin Degradace, Proti 

Do hlučínských ulic vtrhne majálesový průvod

14:40 - 15:15 Průvod od gymnázia, májka na náměstí
15:20 - 16:20 Program gymnázia
16:45 - 17:30 Sækədʒəwiːə
17:55 - 18:40 David Stypka & Bandjeez
19:05 - 19:50 The Places
20:15 - 21:15 Neo Chess Sunny RNR Band
21:35 - 22:20 Staré pušky
22:45 - 23:30 Ajdontker
23:30 - 00:00 Repro hudba

směru a jesenických Naarden, kte-
rá zachovává punkrockového du-
cha skladeb a zároveň vkládá mezi 
stará známá hudební témata kapku 
něčeho jiného.

Ostravská smečka The Places se 
zpěvačkou Evou přiveze i skladby 
pro připravnvanou desku, která by 
měla vyjít letos na podzim. Muzi-
kantským zjevením Majálesu ne-
pochybně bude David Stypka & 
Bandjeez, kteréžto uskupení je ne-
opakovatelným úkazem současné 
muziky z regionu nejen po inter-

pretační stránce akademicky vzdě-
laných muzikantů, ale také ve vy-
zrálé hudební i textové tvorbě lídra 
kapely.  

Vstupné na majáles bude dobro-
volné, každý návštěvník může do 
majálesové kasičky přispět jakou-
koliv částkou. 

„Na letošním Majálesu chceme 
ukázat, že v Hlučíně je živo, že na-
še město stojí o kulturu pro mládež 
i o aktivní mladé lidi, kteří se do její 
tvorby sami zapojí,“ říká Jana Sto-
čková.                                          (iga)

Varhanní koncert, který je součás-
tí 40. ročníku festivalu Janáčkův 
máj, se uskuteční v neděli 31. květ-
na v kostele sv. Jana Křtitele v Hlu-
číně od 16.30. 

Na programu Dne Slezských var-
han bude Partita C dur - Allelu-
ja Jana Křtitele Kuchaře, Variace 
na píseň „Onder een Linde groen“ 
Jana Pieterszooně Sweelincka, „O 
Lamm Gottes, unschuldig“ BWV 
656 Johanna Sebastiana Bacha a 
od  Felixe Mendelssohna-Barthol-
dyho Sonáta č. 4 B dur, op. 65 č. 4, 
Allegro con brio – Andante religio-
so – Allegretto  a Allegro maestoso 
e vivace. Na varhany bude hrát Petr 
Rajnoha, který od devadesátých let 
zazářil na celé řadě interpretačních 
soutěží v Česku i v zahraničí. Pro 
Český rozhlas nahrál řadu snímků 
na historických nástrojích. Je zván 
na hudební festivaly, spoluúčinko-
val s Českou filharmonií, Pražskou 
komorní filharmonií, s Filharmonií 
Brno nebo s Filharmonií B. Marti-
nů Zlín. Od září 2014 je ředitelem 
Církevní konzervatoře Opava. 

„Zdá se, že nové varhany v hlu-
čínském farním kostele postavi-
la firma Kánský a Brachtl s velkou 
chutí. Varhanáři totiž zvolili kon-
cepci blízkou jejich srdcím, jaká 
může být nemilá příznivcům uni-
verzálních varhan, totiž stavbu ná-
stroje provedeného zcela v duchu 

barokních tradic. Varhany zapada-
jí do prostoru původně gotického 
hlučínského kostela velmi dobře, 
harmonují opticky i díky zdejšímu 
dochovanému baroknímu mobiliá-
ři. Mají dva manuály a pedál s cel-
kem čtyřiadvaceti znějícími rejst-
říky. Na barokně zaměřený nástroj 
mají neobvykle velký tónový roz-
sah, v manuále až do f´´´, což údaj-
ně byla podmínka zadavatele. Pro 
varhany firmy Kánský a Brachtl je 
typické, že přes proklamované zá-
měry stavět nástroje ve formě re-
plik je výsledná intonace mnohdy 
mimořádně vhodná právě pro in-
terpretaci hudby pozdější, než jen 
ze 17. století. Díky tomu může na 
koncertě zaznít i Čtvrtá sonáta B 
dur Felixe Mendelssohna-Barthol-
dyho,“ prohlásil o hlučínském ná-
stroji Petr Rajnoha. Koncert bude v 
přímém přenosu vysílat Český roz-
hlas Vltava.          Ivana Gračková

Varhaník Petr Rajnoha se těší
na hlučínský nástrojUkázky práce policejních a zá-

chranářských psů, předvedení jízd-
ního oddílu městských strážníků z 
Ostravy nebo prezentace hasičské i 
policejní techniky budou na progra-
mu Dne se složkami integrovaného 
záchranného systému. 

Bude se konat v pátek 29. května 
od 9.30 do 14.30 hodin na parkovi-
šti před Sportovně rekreačním are-
álem v Celní ulici. Akce je určena 
pro děti z mateřských, základních a 
středních škol z Hlučína a okolí a 
také pro širokou veřejnost.

„Kluky určitě budou zajímat tře-

ba policejní auta včetně speciálního 
vozidla sloužícího k odhalování sil-
ničních pirátů. Návštěvníkům akce 
se většinou líbí také zásah složek 
integrovaného záchranného systé-
mu při dopravní nehodě, tentokrát 
ho předvedou i s praktickou ukáz-
kou vyproštění zraněné osoby z ha-
varovaného vozidla,“ přiblížil pro-
gram velitel Městské policie Hlučín 
Luděk Olšovský. Akci pořádá měs-
to Hlučín společně s Hasičským zá-
chranným sborem MSK, Sportovně 
rekreačním areálem a Záchranným 
útvarem Hlučín.                       (iga)

Policejní a hasičská technika v akci

policejní technika bývá středem zájmů kluků i děvčat. a ani dospělí se nene-
chají přemlouvat dvakrát.                                                    foto: městská policie Hlučín
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Budoucí muzikanti, tanečníci, 
malíři i herci, zapište si do kalendá-
ře. Základní umělecká škola Pavla 
Vejvanovského v Hlučíně pořádá v 
pátek 22. května přijímací zkoušky 
do hudebních oborů pro školní rok 
2015/16. 

Uskuteční se od 14 do 17 hodin 
v hlavní budově v ulici U Bašty 4. 
Škola přijímá děti ve věku pět až 
sedm let do přípravné hudební vý-
chovy a starší děti do prvního roč-
níku studia na klavír, klávesové ná-
stroje, varhany, smyčcové nástroje, 
akordeon, cimbál kytaru, bicí a 

zpěv. Taneční obor bude dělat ná-
bor talentovaných chlapců a dívek 
tamtéž v pátek 22. května od 15 do 
16.30. Výtvarný oboru pořádá v pá-
tek 22. května v 16.30 v prvním pa-
tře hlučínského zámku den otevře-
ných dveří spojený s výstavou prací 
svých žáků. Účinkovat na něm bu-
dou i děti z dramatického oboru. 
Zájemci o obor literárně dramatic-
ký mají termín náboru v úterý 19. 
května od 15 do 17 hodin v balet-
ním sále školy. Zájemci by si měli 
připravit k interpretaci krátký text, 
buď báseň, nebo prózu.           (red)    

Hlučínská zuška dělá nábor dětí 

mladí malíři, ale i zedníci, 
cukRáři Či pekaři z celé 
Republiky přijedou  
v úteRý 19. května 
do HluČína předvést svou 
řemeslnou zRuČnost 
a také vyměnit  
si zkušenosti a navázat 
nové kontakty s koleGy. 

IV. ročník už tradičního setkání 
pořádá Odborné učiliště a Praktic-
ká škola v Hlučíně ve spolupráci 
se Sdružením přátel školy. Hlavní 
program se bude konat na Mírovém 
náměstí v úterý od 9 do 16 hodin a 
ve středu od 8.30 do 12.30.  

Žáci budou pracovat dle jednotné-

ho zadání a také se budou prezento-
vat vlastní tvorbou. Akce se zúčast-
ní jedenáct dvoučlenných družstev 
z různých regionů celé České re-
publiky, dorazí i hosté ze Sloven-
ska.

„Touto akcí chceme mimo ji-
né představit našim hostům Hlu-
čín jako město s řemeslnou tradicí, 
vždyť nejlepší řemeslníci byli vždy 
z Hlučínska,“ říká vedoucí odbor-
ného výcviku hlučínského učiliště 
Karel Balerin.  

Součástí akce bude i prezentace 
dalších učebních oborů. Své doved-
nosti předvedou i zedníci, prodava-
či, pečovatelé, cukráři, pekaři a ku-
chaři.                                      (red)

Mladí učni předvedou svou řemeslnou zručnost

žáci oboru kuchař měli příležitost předvést se i na putovní moravské soutěži 
zlatá vařečka. její čtrnáctý ročník se konal v březnu v Hlučíně a domácí tým 
lucie jurkovičová a martina böhmová na něm získal druhé místo se svým sushi 
z květáku a okurky.                                                                          foto: ivana Gračková

Druhé kolo přijímacího řízení do 
tříd s rozšířenou výukou matema-
tiky a přírodovědných předmětů 
pro žáky pátých tříd a ty, kteří ne-
byli přijati ke studiu na šestiletá či 
osmiletá gymnázia, vyhlašuje Zá-
kladní škola Hornická v Hlučíně 
na čtvrtek 21. května. 

Zájemci by měli mít hlubší zá-
jem o matematiku a přírodovědné 
předměty. „Výuka je zaměřena na 

rozvoj logického a abstraktního 
myšlení, důraz je kladen na vý-
chovu k samostatnosti při řešení 
problémových úloh. Přechod na 
střední školy, který je obvykle do-
provázen potížemi, je pak u těchto 
žáků plynulejší, bez výraznějších 
změn v prospěchu,“ vysvětlil ře-
ditel školy Martin Franek.  Adep-
ti musí vykonat písemnou zkouš-
ku z matematiky.                   (red)

Šance pro šikovné matematiky
„Učíme se podnikat“ se jmenuje 

projekt, do kterého se letos zapojili 
žáci 8. ročníku Základní školy Hlu-
čín-Rovniny. 

Má zvednout kvalitu vzdělává-
ní žáků v podnikání a zlepšit jejich 
orientaci v tržním prostředí. Úko-
lem dětí je založit si fiktivní firmu 
a vyzkoušet si, zda by s ní dokáza-
li uspět. Projekt je financovaný z 
operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost. Angažu-
je se v něm šestnáct základní a šest 
středních škol z Moravskoslezské-
ho kraje a Kraje Vysočina. 

„Žáci si založili své fiktivní firmy, 
ve kterých vyrábějí hračky, provo-
zují kadeřnictví, svatební salon ne-
bo kavárnu. Postupně načerpali 
informace o tom, za jakých podmí-
nek lze začít podnikat, zamýšleli se 
nad výhodami a nevýhodami sou-
kromého podnikání, hodnotili sami 
sebe, zdali jsou jejich charakterové 
vlastnosti vhodné pro podnikání, 
promýšleli možná rizika podnikání, 

přednesli před spolužáky podnika-
telský záměr, na kterém se domlu-
vili ve skupině se svými partnery, a 
dále rozvíjejí představy o chodu je-
jich firmy,“ líčí učitelka Andrea To-
mečková. 

Teď se děti připravují na prezen-
taci svých podniků a obchodování 
na veletrhu fiktivních firem, který 
se uskuteční na konci školního ro-
ku v Jihlavě. Inspiraci načerpali při 
návštěvě veletrhu fiktivních firem v 
Ostravě, se svými dotazy ohledně 
účetnictví se mohli obracet na od-
borníka z praxe, ekonomku školy 
Karin Hubatkovou, mnohé se do-
věděli na besedě s Marcelem Sýko-
rou, ředitelem společnosti Develop. 

„Děti jsou díky projektu samo-
statnější, dělají pokroky ve finanční 
gramotnosti, schopnosti komunika-
ce. K založení firmy se stavějí zod-
povědně, nemálo času trávili nad 
kalkulací příjmů a výdajů,“ vypo-
čítává výhody učitelka Tomečko-
vá.                                               (red)

Na Rovninách se děti učí podnikat

Fotbal, nově zaváděné alternativní 
metody výuky s prvky Montessori 
a aktuálně navíc atletika jsou hlav-
ními poznávacími znameními ZŠ 
Miroslava Tyrše v Hlučíně. 

Škola známá svým sportovním za-
měřením bude po několik květno-
vých dní žít hlavně atletikou místo 
obvyklého fotbalu. Je totiž pořa-
datelem už 3. ročníku Atletického 
mistrovství škol Hlučínska. Spor-
tovní zápolení se uskuteční ve stře-
du 20. května na víceúčelovém hřiš-
ti školy pod záštitou místostarostky 
Hlučína Blanky Kotrlové. Akci za-
hájí v 8.30 legendární atletka Taťá-
na Kocembová Netoličková, býva-
lá československá reprezentantka, 
jejíž hlavní disciplínou byl běh 
na 400 metrů. V 9 hodin odstartu-
jí první souboje. Výsledky se bu-
dou vyhlašovat ve 13.30. V bězích 
na 50, 60, 200, 400, a 600 metrů, 
ve skoku dalekém i vysokém, v ho-
du plným míčem, vrhu koulí a ve 
smíšení štafetě 4x100 metrů bude 
soutěžit celkem 210 dětí z celého 
Hlučínska. Pětatřicet učitelů posílí 
týmy štafet o pátého člena. 

„Všichni soutěžící sportovci urči-
tě ocení podporu fanoušků!“ pozva-
la na mistrovstí širokou veřejnost 
ředitelka závodů Jana Mrázová.                                      

Pořádání mistrovství připadlo Tyr- 
šovce logicky. Sportovní profilaci 
s rozšířeným vyučováním tělesné 
výchovy má už dvanáctým rokem. 
Spolupráce s fotbalovým klubem je 
úzká a učitelé tělesné východy jsou 
zároveň fotbalovými trenéry. Klu-
ky fotbal baví a rodiče jsou rádi, 
že jejich ratolesti zcela nepropad-
ly vysedávání s tablety a chytrými 
telefony. „V poslední době zájem o 
fotbal opět vzrostl. S novým vede-
ním FC Hlučín funguje spolupráce 
moc dobře,“ poznamenala ředitel-
ka školy Ivana Staňková. To ov-
šem neznamená, že by kvůli sportu 
šlo učení stranou. „I my si hlídáme, 
jak naši prospívají. Škola musí být 
prioritou, teprve potom fotbal. Ne 
ze všech chlapců budou excelent-
ní fotbalisté, sport proto musí dělat 
zpočátku hlavně pro zábavu, zdra-
vý pohyb, a nezanedbávat přitom 
učení,“ zdůraznil člen vedení fot-
balového klubu Alan Jančík.    (iga)

Na chvíli vymění fotbal za atletiku
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město HluČín jako Člen náRodní 
sítě zdRavýcH měst v Rámci 
zdRavéHo města HluČín a místní 
aGendy 21 uspořádalo v letošním 
Roce již tRadiČní veřejné fóRum, 
kteRé se konalo na konci března. 

Nejdiskutovanějším tématem bylo parkování.
Jako nejzávažnější problém Hlučína ho vnímají 
nejen občané města, ale také vedení města. Lidé 
přicházeli s nejrůznějšími náměty, jak teď co nej-
rychleji vyřešit problém, který hlavně v historic-
ké části Hlučína s jeho úzkými uličkami bobtná 
s přibývajícími auty už řadu let. Jenže koncepční 
řešení nyní nebude jednoduché. „Do té doby bu-
deme muset být prostě všichni ohleduplní. Není 
možné, aby vozy parkovaly v úzkých uličkách, 
kterými by pak neprojela ani hasičská technika. 
Kdyby náhodou požár, který zachvátil nedávno 
dřevařský závod, vypukl na hůře frekventova-

Občané označili za nejpalčivější problém parkování

mezi hlavními problémy města jsou vedle parko-
vání znečištěné ovzduší a psí exkrementy v ulicích, 
lidé navíc žádají vybudování ledové plochy u Hlu-
čínského jezera.                            foto: ivana Gračková

nejvíce diskutujících se shromáždilo u stolu věnovaného dopravě.                                   foto: ivana Gračková 

nějším místě ve městě, škody by byly nedozírné, 
pokud by se k němu hasiči kvůli parkujícím au-
tům nedostali včas,“ řekl starosta Hlučína Pavel 
Paschek. Přiznal, že město hledá řešení od chví-
le, kdy současná reprezentace nastoupila loni na 
podzim na radnici. A ocenil, že lidé přišli disku-
tovat a navíc přinesli i mnoho námětů. A protože 
parkování v Hlučíně bude nutné probrat ještě dů-
kladněji, vedení Hlučína připravilo ještě v dubnu 
kulatý stůl, který se mu věnoval. 

Aby byl Hlučín příjemným místem k životu, 
přejí si jeho obyvatelé ale daleko více než jen 
parkovací plochy pro své vozy. Nejvíce by uví-
tali rozšíření aktivit na hlučínské štěrkovně, kde 
by rádi viděli novou ledovou plochu. Velkou dis-
kuzi vyvolal také pořádek, nebo lépe řečeno ne-
pořádek ve městech. A nespraví ho jen více od-
padkových košů, protože lidem nejvíce vadí 
množství povalujících se psích exkrementů, ale 

také volně pobíhající psi. Městští strážníci proto 
budou muset být striktnější v sankcích vůči ma-
jitelům, kteří nechají své chlupaté miláčky vol-
ně pobíhat a neuklidí si po nich. Omezení se tý-
ká i prostor kolem Hlučínského jezera, kde se 
začnou lidé s příchodem letní sezony více rekre-
ovat. Na volně pobíhající zvířata si tam přitom 
stěžovali už v minulosti. 

Z diskuze vyplynuly i další požadavky občanů, 
kterých tentokráte do kulturního domu přišlo to-
lik, že se musely přidávat židle. „Diskuze byla 
tím pádem náročnější, ale lidé nám udělali vel-
kou radost, že dorazili, že obětovali svůj volný 
čas, aby s námi přišli rozebrat problémy města. 
Znamená to, že věří v nápravu, očekávají, že je 
nejen vyslechneme, ale také s jejich požadavky 
něco provedeme. Taková důvěra je velmi zava-
zující,“ prohlásila místostarostka Blanka Kotrlo-
vá.          Ivana Gračková

ANKETA 
Největší problémy navržené veřejným forem, konaným 31. 3. 2015 jako TOP problémy města Hlučína – nyní se k nim můžete vyjádřit i vy!

Problém města bez pořadí důležitosti
Pouze u dvou, z vašeho hlediska největších problémů, udělejte x X

Parkování
Rozšíření volnočasových aktivit na hlučínském jezeře – umělá ledová plocha
Úklid psích exkrementů, řešit volné pobíhání psů
Řešení znečištění ovzduší ve městě
Podpora volnočasových aktivit – Dům dětí a mládeže
Úbytek žáků v ZŠ dr. M. Tyrše
Chybějící sociální zázemí pro občany bez domova
Výběr a druh akcí pořádaných kulturním centrem a jejich propagace
Modernizace veřejného osvětlení
Zabezpečení hřiště u ZŠ Hornická
Zjednosměrnění komunikací
Podpora výstavy RD
Jiný problém (vypište)   

Anketní lístek můžete odevzdat: osobně, na MěÚ Hlučín v přízemí budovy „A“ do schránky označené TOP problémy poštou na MěÚ Hlučín, Mí-
rové nám. 23, 748 01 Hlučín, s označením ANKETA e-mailem na adresu kubinova@hlucin.cz, v  případě, že využijete elektronický formulář (www.
hlucin.cz  (levá lišta – Místní agenda 21). Termín odevzdání anketních lístků je nejpozději do 31. 5. 2015

K problémům Hlučína, jak jej vnímají všichni občané, vytvořilo město anketu. Její výsledky ukážou, zda témata diskutovaná na veřejném fóru, jsou 
skutečně ta nejpalčivější pro většinu obyvatel. Ukončení ankety je naplánováno na 31. května. Konečnými výstupy se budou zabývat zastupitelé na 
svém zasedání v září.  
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do celostátní akce se 
zapojily osadní výboRy, 
HasiČi i ekoloGové. 
iniciativa ukliďme Česko 
byla též příležitostí k 
setkání sousedů. 

Celkem 4,2 tuny směsného ko-
munálního odpadu, půl tony pneu-
matik a více než tunu větví a oře-
zů posbírali lidé z Hlučína, kteří 
se v pátek a sobotu 17. a 18. dub-
na zapojili do akce Ukliďme Čes-
ko pořádané v rámci kampaně Den 
Země. „Do úklidu se zapojilo mno-
ho spolků, organizací i jednotlivci, 
účastnily se osadní výbory i dobro-
volní hasiči,“ vyjmenovala vedou-
cí odboru životního prostředí Soňa 
Prášková, která sotva stíhala rozdá-
vat pytle na odpad. Naplněné je pak 
sváželi pracovníci TS Hlučín. 

„Sešlo se nás třináct a sesbíra-
li jsme na padesát pytlů odpadu,“ 
vypočítával předseda osadního vý-
boru Malánky Pavel Cyrus. Malán-
káři uklízeli podle cest směrem na 
Vrablovec a směrem na Hlučín až 
k mostu. Vybrali si pořádně dlou-
hý úsek, takže zatímco jinde už po 
dvou hodinách končili, příkopy po-
dél silnice z Malánek do Hlučína se 
hemžila reflexními vestami v sobo-
tu ještě po jedenácté hodině. Připra-
vené občerstvení muselo počkat.

„Šokovalo mě, kolik odpadu jsme 
posbírali v lese. Bylo toho snad dvě 
tuny,“ konstatovala Gabriela Rano-
šová z ekologické organizace Agri 
Nostra, jejíž členové také přiloži-
li ruku k dílu.  „Účast byla hojná. 
Byli jsme mile překvapeni z nadše-
ní dětí, a ještě více i z dospěláků,“ 
dodala.  

Příjemně překvapený ze stavu 
hlučínských prostranství byl staros-
ta Pavel Paschek. „V pátek se nás 
sešla parta asi dvaceti lidí a uklíze-
li jsme kolem autobusového nádra-
ží směrem na OKD, druhá skupina 
dávala do pořádku prostory poblíž 
gymnázia. Mile mě překvapilo, že 
nikde nebyl nějak velký nepořádek, 
více odpadků jsme vždycky našli 
jen v odlehlejších koutech,“ kon-
statoval starosta. Radost mu udělala 
skupinka uklízející u rehabilitační-
ho centra. „Jen jsme se blížili k hlu-
čínskému rehabilitačnímu centru, 

Uklízeli jsme město a posbírali šest tun odpadu

tak už na nás volali, že tam to mají 
na starosti oni,“ řekl Pavel Paschek 
nadšený ze zápalu lidí, kteří se pus-
tili do smejčení svého města. Prach 
pak všichni spláchli pivem, a řidiči 
kofolou, v nádražní restauraci.  

Z gruntu brala úklid místostarost-
ka Blanka Kotrlová. Společně s 
partou pětadvaceti lidí z úřadu uklí-
zela napřed v pátek, v sobotu s dal-
ší dvacítkou pokračovala v Bob-
rovníkách. A to už měla za sebou 
uklízecí sobotu v březnu, kdy se do 
zkrášlování Hlučína pustila skupin-
ka lidí z hnutí ANO. 

„Nemáme problém s tím přiložit 
ruku k dílu. Opravdu chceme mít 
Hlučín čistý a hezký. Snad se nám 

podaří dosáhnout toho, že město, 
které budou jedni čistit, nebudou ti 
druzí zanášet odpadky. Snad stojí 
zato zajít s odpadkem k popelnici, 
a nehodit ho na chodník, nebo zajet 
s objemnějšími odpady do sběrné-
ho dvora, místo abychom je odlo-
žili na černé skládce,“ poznamena-
la Blanka Kotrlová. Úklid vnímala 
nejen jako užitečný. Bylo to pro ni 
i příjemné, neformální setkání s ko-
legy a sousedy.

„Dlouho jsem nezažila tak fajn 
pocit soudržnosti. V sobotu jsme v 
lese v Bobrovníkách potkali mla-
dou rodinu na procházce. Hned se 
k nám připojili,“ poznamenala mís-
tostarostka.            Ivana Gračková

dLouHo jsEm 
nEzAžiLA tAk fAjn 
Pocit soudržnosti. V 
sobotu jsmE V LEsE V 
bobroVníkácH PotkALi 
mLAdou rodinu nA 
ProcHázcE. HnEd sE k 
nám PřiPojiLi. 

„

parta z malánek uklízela příkopy podél silnice směrem na Hlučín.              foto: ivana Gračková

DALŠí AKcE DUBNOVé KAMPANě DEN ZEMě  

n cestovatelské promítání pro základní školy na území Hlučína a jeho 
příměstských částí snímku Kouzelná planeta na téma gorily v Keni

n soutěž všech základních škol ve sběru papíru

n vernisáž výstavy Život na této planetě sestavené z výkresů dětí ze 
základních a mateřských škol z Hlučína a jeho příměstských čás-
tí hlučínského domu dětí, kterou doprovodilo vystoupení studentů 
Základní umělecké školy Hlučín

n představení Popeláčci pro děti mateřinek a prvního stupně základ-
ních škol, které zábavnou formou vysvěltuje problematiku odpadů 

n malování křídami u kulturního domu pro děti z mateřských škol 
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povídat si se staRšími 
obyvateli HluČína o tom, 
jak by se měli cHRánit před 
podvodníky a zloději, 
vyjeli v únoRu, březnu  
a dubnu městští stRážníci 
Hned několikRát. 

Rozdali přitom seniorům desít-
ky Bodyguardů, jednoduchých za-
řízení, která spustí hlučný alarm v 
případě ohrožení, ať už jde o útok 
ze strany člověka či zvířete, nebo o 
vážný zdravotní problém.  Účastní-
ci dostali také reflexní pásky a kar-
tičky bezprostřední pomoci, která 
má velikost občanského průkazu a 
jsou na ní uvedena všechna důleži-
tá telefonní čísla, například na poli-
ci nebo hasiče. 

Akce se konaly v rámci Komu-
nitního plánování Hlučínska – Pre-
vence kriminality. 

„Pro naše seniory to bylo moc za-
jímavé. Strážníci nám připomně-
li všechny zásady bezpečnosti, kte-
ré starší lidé často zapomínají. Já 
sama jsem velmi opatrná, ale stej-
ně jsem byla ráda, že jsem si to 
všechno znova vyslechla,“ prozra-
dila předsedkyně klubu seniorů z 
Vrablovce Eva Vojevodová. 

Hovořilo se o vykrádání bytů i ta-
šek a kabelek, městští policisté opět 
zdůraznili, že není dobré nechávat 
cokoliv v autě, co přiláká pozornost 
zloděje. „Podobné přednášky jsou 
pro nás opravdu užitečné. Teď bu-
deme mít další o první pomoci, ta-
ky velmi důležitou,“ doplnila Eva 

Vojevodová.Besedy o prevenci kri-
minality budou pokračovat ještě na 
podzim v klubech seniorů v Bob-
rovníkách a v Darkovičkách. „Be-
sedy na různá témata jsou v klu-
bech seniorů oblíbené. V minulém 
roce jsme hovořili o bezpečnosti v 
dopravě, teď připravujeme bese-
dy k první pomoci. Pořádáme je ve 
všech našich čtyřech klubech seni-
orů, ale také například v klubu in-
validů a nově i v klubu zahrádká-
řů,“ informovala Tereza Kubinová 
z hlučínské radnice. Pokud by o ak-
ce měli zájem i další senioři, musí 
se zaregistrovat v některém z uve-
dených klubů.  Hlavně členky se už 
mohou těšit na setkání u příležitosti 
Dne matek. Každá dostane kytičku 
od starosty Pavla Paschka.      (red)

Zamykejte byty, nenechávejte věci 
v autě, varovali opět strážníci

Zdravé město Hlučín, které je čle-
nem národní sítě zdravých měst, 
pořádá ve spolupráci s komunit-
ním plánováním Hlučínska a místní 
Agendou 21 zájezd pro seniory na 
Novojičínsko s průvodcem Arnol-
dem Dudkem.

Zájezd bude ve čtvrtek 21. května. 
Autobus odjede v 7.30 od Kultur-
ního domu. Cena zájezdu, ve které 
je zahrnuto vstupné a oběd, je 220 

korun. „Navštívíme poutní místo 
Panna Maria ve skále u Spálova a 
barokní zámek Kunín. V Novém Ji-
číně si prohlédneme historické cen-
trum a jeho památky, podíváme se 
do Žerotínského zámku, kde je k 
vidění stálá expozice s názvem Ne-
chte na hlavě,“ prozradila organizá-
torka akce Tereza Kubinová z hlu-
čínské radnice. Na zájezd se mohou 
přihlásit jen senioři s trvalým po-

bytem v Hlučíně, Darkovičkách a 
Bobrovníkách. Podrobnější info lze 
získat na telefonních číslech 595 
020 317, nebo 725 053 622, nebo 
osobně na radnici u Terezy Kubino-
vé v kanceláři číslo B101. Přihláš-
ku lze odevzdat tamtéž v termínech 
6. 5. od 8 do 17 hodin, 7. 5. od 8 do 
14 hodin, nebo 11. 5. od 8 do do 15 
hodin. V jiném termínu se přihlášky 
nebudou přijímat.                    (red)  

Senioři vyrazí na Novojičínsko za historií i zajímavostmi

……………………………………..…………zde odstřihněte……………………………….…………………

Jméno, příjmení: ………….……………………………………………………………………………………..

Bydliště: ……………...…………………………………………………………………………………………

Datum narození:   ………………………………………… Telefon: ……………………………………………...

Datum přihlášení: ……………………………………                       Zaplacena částka 220,- Kč

Podpis:                

Poplatky za svoz komunálního od-
padu, které zůstávají pro občany už 
roku 2006 na částce 500 korun za 
rok, musí být uhrazeny nejpozději 
do konce května, přičemž k tomuto 
datu už musí být platba připsána na 
účet města Hlučína. Po tomto datu 
se částka navýší na 1,3 násobek. 

Složenky k úhradě poplatku jsme 
lidem posílali ve druhé polovině 
ledna. Ne vždy se je ale podařilo do-

ručit. Někde chyběly nebo nebyly 
označené schránky na dopisy, jinde 
nejsou čísla na domech. Povinnost 
zaplatit mají ale i ti, kteří složen-
ku neobdrželi,“ informuje vedou-
cí odboru životního prostředí Soňa 
Prášková. V částce je zahrnut svoz 
a likvidace směsného komunálního 
odpadu, ale i svoz velkých kusů a 
svoz a likvidace bioodpadu, sepa-
rovaných plastů, nápojových karto-

nů, skla a papíru a možnost odklá-
dat nebezpečné a velkoobjemové 
odpady celoročně do sběrného dvo-
ra TS Hlučín v Markvartovické uli-
ci. Vybrané poplatky přesto zdaleka 
nekryjí náklady na odpadové hos-
podářství města. V roce 2015 bude 
město svoz odpadů dotovat částkou 
téměř 4 miliony korun, skutečné 
náklady na jednoho občana jsou te-
dy 790 korun.                           (iga)

Termín platby za svoz odpadu je tady 

Připomenout si konec II. světové 
války lze různě, třeba krásně proži-
tým dnem v přírodě.

Po loňském úspěšném nultém 
ročníku proto i letos v rámci Zdra-
vého města Hlučín pořádá Kulturní 
centrum Hlučín spolu s Kulturním 
domem Dolní Benešov turistickou 
akci nazvanou Májový pochoďá-
ček. Uskuteční se symbolicky opět 
8. května, kdy si připomínáme ví-
tězství nad fašismem. 

Oficiální 1. ročník pochoďáčku 
odstartuje u Kulturního domu v 
Dolním Benešově v 9 hodin, kdy 
jeho účastníci vyrazí na 6,5 km 
dlouhou trať půvabnou krajinou 
podél řeky až do Hlučína ke štěr-
kovně.  

„Každý účastník udělá cestou 
zhruba 13 tisíc kroků. Vzhledem 
k počtu obětí války, kterých bylo 
72 milionů, by se mělo příjemné-
ho turistického pochodu zúčastnit 
co nejvíce lidí, ať každý krok při-
pomene alespoň jednu oběť váleč-
ného běsnění, zvláště letos, v roce 
70. výročí konce války,“ řekl za po-
řadatele akce Zdeněk Kačor. 

Startovné je 30 korun, v cíli do-
stanou turisté malé občerstvení. Na 
místo startu nebo naopak z cíle se 
lidé mohou dostat vlakem.  Ráno 
odjíždí vlak z Hlučína do Dolní-
ho Benešova v 8.30,  z Hlučína od-
poledne odjíždí ve směru na Dol-
ní Benešov ve 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30 a 16.30 hodin.                   (red)

Pochoďáček 
připomene oběti

nultý ročník akce se vydařil a vzbudil 
velký zájmem.                   foto: archiv kc
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podaří se najít sýčka i u nás na Hlučínsku?    foto: luis miguel bugallo sánchez

Sýčka obecného hledá Záchran-
ná stanice a Dům přírody Pood-
ří z Bartošovic na Novojičínsku. 
Ochranáři by rádi věděli, zda se 
ohrožený druh sovy vyskytuje také 
na Hlučínsku. 

„Pokud znáte lokalitu výskytu té-
to nádherné sovičky, kontaktujte 
nás mailem na adrese orel@csop-
nj.cz,  nebo telefonicky na 602 
540 037,“ obrací se na Hlučínské 
vedoucí stanice Petr Orel. Sýček 
obecný je malá sova, asi velikosti 
kosa. Má zploštělou hlavu a krátký 
ocas. Shora je tmavohnědý se svět-
lými skvrnami, zespodu je bělavý s 
tmavohnědými skvrnami. Duhovka 

oka je žlutá. Při vyrušení se sýček 
střídavě natáhne do výšky a vzápě-
tí přikrčí k podkladu. Letá v oblou-
cích, většinou nízko nad zemí, za 
letu rychle třepetá křídly a chvílemi 
krátce plachtí. Na webových strán-
kách www.sycekobecny.czlze najít 
i záznam jeho typického zvukové-
ho projevu. 

Sýček obecný patří mezi silně 
ohrožené druhy ptáků. Za posled-
ní desetiletí klesla jeho populace v 
Česku o 90 procent původního sta-
vu. Proto stanice ve spolupráci s 
ministerstvem životního prostředí 
v současnosti mapuje jeho stavy na 
vymezeném území Moravy.    (iga) 

Pomozme najít sýčka obecného 

Nové popelnice na bioodpad, 
které přibyly v Hlučíně, už se 
začaly odvážet v první polovině 
dubna. Harmonogram svozu je 
následující: 

Bobrovníky (celé), Hlučín H1 (ul. 
Rovniny – od vodárny směr Vrablo-
vec, Boční, Na Závodí, Jasénky z 
ul. Písečné, Malánky): 11.5., 25.5., 
8.6., 22.6., 6.7., 20.7., 3.8., 17.8., 
31.8., 14.9., 28.9., 12.10., 26.10., 
7.11., 21.11.

Darkovičky (celé), Hlučín H2 (ul. 
Na Krásné vyhlídce, Celní, Dlou-
hoveská, Promenádní, Růžová, 
Horní, Moravská, Ke Kořeni, Anto-
nína Dvořáka, Vinohradská, Jasén-
ky z ul. Vinohradské, Vinná Hora, 
Čapkova, Zátiší, Písečná, Vladi-
slava Vančury, Záhumenní, Iva-
na Olbrachta, Jilemnického, Ma-
rie Majerové, Okrajová, Okružní, 
Svornosti, Jaroslava Seiferta, Děl-
nická, Kosmonautů, Mládežnická, 
Družební, Přímá, Viléma Balarina, 
Cihelní): 12.5., 26.5., 9.6., 23.6., 

7.7., 21.7., 4.8., 18.8., 1.9., 15.9., 
29.9., 13.10., 27.10., 7.11., 21.11

Hlučín H3 (ul. U Cihelny, Ostrav-
ská, K Pile, U Stadionu, Zahrad-
ní, Na Včelínku, Školní, Hluboká, 
Gen. Svobody, Hrnčířská, Úzká, 
Na Valech, Čs. Armády, Zámecká, 
Bochenkova, Pode Zdí, Opavská, 
Tyršova, Farní, Petra Bezruče, Ja-
selská, Hornická, Pavla Strádala): 
13.5., 27.5., 10.6., 24.6., 8.7., 22.7., 
5.8., 19.8., 2.9., 16.9., 30.9., 14.10., 
28.10., 7.11., 21.11.

Hlučín H4 ( ul. Rovniny od Vo-
dárny směr Ostravská, Lelkova, 
Slovanská, Mánesova, U Vodárny): 
14.5., 28.5., 11.6., 25.6., 9.7., 23.7., 
6.8., 20.8., 3.9., 17.9., 1.10., 15.10., 
29.10., 7.11., 21.11.

Kompletní informace o svozu od-
padů ve městě Hlučíně byly uveřej-
něny v Odpadovém kalendáři 2015, 
který vyšel v prosincových Hlučín-
ských novinách. Aktuální termíny 
uvádí také webové stránky města. 
Změna termínu je vyhrazena. (red)

Kdy se budou svážet hnědé 
popelnice s biodpadem?

V rámci aktivit Zdravého měs-
ta Hlučín, které je člen Národní sí-
tě zdravých měst, uspořádá město 
29. května u příležitosti Dne s in-
tegrovaným záchranným systémem 
výstavu výtvarných prací žáků a 
studentů vyšších ročníku na téma 
Nekouřit je IN. 

Den s integrovaným záchranným 
systémem představí své složky ja-
ko například hasiče, záchranáře, 
policii a další. Celá akce proběh-

ne na hlučínské štěrkovně. Výsta-
va instalovaná v restauraci Laguna 
bude k vidění po celou dobu její-
ho konání.    

Akce v rámci dne proti tabáku, 
který se koná vždy 30. května,  pro-
běhla i loni, a to v kulturním domě. 
Žáci zde prezentovali  své vlast-
ní argumenty proti kouření. „Často 
to znělo fakt rozumně,“ řekl 14letý 
osmák Jarda, který se akce také zú-
častnil.                                    (red)

Začíná kampaň Den bez tabáku

Modrý kontejner na papír dosud 
umístěný na zastávce u cihelny se 
stěhuje. Příčinou je neukázněnost 
lidí, kteří do něj opakovaně vhazují 
směsný komunální odpad. 

Popelnice určená pro separová-
ní odpadu, které je šetrnější k ži-
votnímu prostředí, tak zcela ztrá-
cela smysl. „Kontejnery na papír 
jsou určeny pouze k ukládání papí-
ru. Modrý kontejner u cihelny lidé 
opakovaně zneužívali, proto jsme 
ho museli přemístit tam, kde bude 
plnit svou funkci. Omlouvám se zá-
roveň všem slušným občanům, kte-
ří dosud kontejner využívali pouze 
pro separovaný sběr,“ uvedla ve-
doucí odboru životního prostředí 
Soňa Prášková.                        (red)

Modrý kontejner 
od cihelny zmizí

Slušnost, ne sankce 
Psí výkaly v ulicích vnímají obča-

né Hlučína jako obtěžující, zaznělo 
v závěru března na veřejném fóru. 
„Zbavit město psích exkrementů 
nemusí být takový problém. Stači-
lo by, kdyby byli majitelé ohledu-
plnější,“ řekla vedoucí odboru ži-
votního prostředí Soňa Prášková. 

Ve městě je více než 1600 psů. 
Mnoho z nich žije v domcích se 
zahradami, ale řada z nich se mu-
sí venčit v ulicích. A městská firma 
TS Hlučín po psech téměř nestíhá 
uklízet. A to přesto, že za znečištění 
veřejného prostranství hrozí poku-
ta až do výše 20 tisíc korun. „Ukli-
dit po psovi by jejich páníčci ne-
měli kvůli hrozbě finanční sankce, 
ale prostě proto, že je to slušnost,“ 
doplnila Soňa Prášková.          (iga)
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jééé, ozve se ve třídě, 
když děti zjistí, že kousek 
sodíku vHozený do vody 
zaČne Hořet.

 Jeden ze základních pokusů 
v chemii patří pořád k těm oblíbe-
ným, které vždycky upoutají po-
zornost i rozjívených žáků. Takoví 
ale ve třídách, v nichž učí Bronisla-
va Halusková, téměř nejsou. Přísná 
paní učitelka má respekt. 

„Neuměla bych si vybrat, to by 
byla neřešitelná volba,“ odpovídá 
na dotaz, zda by raději učila mate-
matiku nebo chemii. Že chce vy-
učovat právě tyhle dva náročné 
předměty, věděla od chvíle, kdy 

začala uvažovat o studiu. Techni-
ku má rodina v genech. Manžel je 
strojař, synové studují jeden chemii 
a druhý strojařinu.

„Když potřebuji poradit s nějakou 
složitější novinkou do školy, obra-
cím se na ně,“ prozrazuje, kde sbírá 
čerstvé poznatky, aby děti neučila 
jen to, co se už roky píše v učebni-
cích. Díky tomu umí podávat má-
lo oblíbenou látku tak, že děti baví. 

O dámách se věk neprozrazuje, 
takže Bronislava Halusková prý má 
stejně let, jako Základní škola Hor-
nická, na které už třiadvacet roků 
vyučuje na druhém stupni. 

„Vždy patřila a patří k těm vyuču-
jícím, kteří dovedou žáky zaujmout 

i v předmětech, jež nejsou mezi žá-
ky považovány za oblíbené. Pod je-
jím vedením se děti účastní olympi-
ád z chemie a matematiky a mnozí 
v nich dosahují výrazných úspěchů 
i v rámci okresu. Je na žáky přísná, 
důsledně vyžaduje plnění povin-
ností, ale zároveň má dar empatie, 
sociálního cítění. Z jejího celkové-
ho postoje vyzařuje láska k dětem,“ 
chválí učitelku ředitel školy Martin 
Franek. 

Také proto letos navrhl Bronisla-
vu Haluskovou na Ocenění za dlou-
holetou tvůrčí pedagogickou čin-
nost. Z rukou starosty města Pavla 
Paschka ho převzala u příležitosti 
Dne učitelů.            Ivana Gračková

Matika i chemie mohou být 
s dobrým učitelem zábavné

přísná i laskavá. taková je ke svým žákům bronislava Halusková.      foto: ivana Gračková

V příštím čísle přineseme portréty pedagogů Moniky Kamradkové a Marie Kurkové, které jsou letos čers-
tvými nositelkami ceny Výrazná pedagogická osobnost roku.

Pomoci s dohledáním ukradené-
ho bicyklu může značení syntetic-
kou DNA. Vzhledem k tomu, že 
krádeže kol jsou na Hlučínsku bo-
hužel časté, budou ho městští stráž-
níci pro zájemce provádět opět od 
května. Mikroskopické tečky bar-
vy, které jsou viditelné pouze pod 
UV světlem, se na kolo nanáší na 
několik míst. Při kontrole pak lze 
jednoduše prokázat vlastnictví. 

„Vzhledem k tomu, že loni mě-
lo forenzní značení kol u obyva-
tel města velký úspěch, budeme 
pokračovat i letos,“ uvedl velitel 
Městské policie Luděk Olšovský. 

Novinka „DNA ochrana“ má pře-
devším preventivní účinek. Znače-
ní obsahuje jedinečný kód, který se 
registruje v databázi Městské poli-
cie Hlučín, v mezinárodní databá-
zi výrobce a v Národním registru 
forenzního identifikačního znače-
ní. Při kontrole kola tak umožňuje 
jeho jednoznačnou identifikaci. Na 
každém označeném kolo je samo-
lepka s upozorněním, že je vybave-
no ochranným prvkem, což odrazu-
je pachatele od krádeží.  Termíny a 
místa, kde se budou kola označo-
vat, budou na webu města v sekci 
městská policie.                         (red)

označení syntetickou dna není na 
bicyklu pouhým kolem viditelné. 

foto: archiv městské policie Hlučín

chrání bicykly proti zlodějům

Živá hudba, dobré jídlo a pití a 
hlavně setkání se sousedy. To jsou 
hlavní znaky Veselice Rovniny. Ta-
to akce, kterou grantem podpořilo 
město Hlučín, se opět uskuteční na 
fotbalovém hřišti za bývalým agi-
tačním střediskem. Konat se bude 
6. červa od 15 hodin. „Díky podpo-
ře města můžeme opět zajistit pro 
děti řadu atrakcí. Těšit se mohou 
na skákací hrad nebo na zajímavý 
program skupiny historického šer-
mu," řekl za pořadatele David Mo-
ravec. K poslechu a hlavně k tan-
ci bude opět hrát osvědčená kapela 
Eš Band. Něco k zakousnutí zajistí 
Hospoda 56.                            (red)

Rovniny se budou
opět veselit 

Milí přátelé 
z Českých Budějovic, 

potěšil nás dopis, kterým 
zdravíte naše město u pří-
ležitosti 750. výročí založe-
ní Českých Budějovic. 

Přejeme vám do další pa-
desátky mnoho stejně pří-
jemných důvodů k oslavám 
podobným, jako byla ta le-
tošní! 

Pavel Paschek 
starosta města Hlučín, 

které také založil
Přemysl Otakar II

OTEVŘENÝ DOPISn

Ve městě měří 
zeměměřiči

Zeměměřičské práce budou až do 
poloviny prosince letošního roku 
provádět pracovníci Zeměměřič-
ského úřadu Praha na území Hlu-
čína. Jejich cílem je obnova měřič-
ských značek, jejich signalizačních 
a ochranných zařízení a zřizování 
nových bodů. „Protože práce bu-
dou probíhat podle zákona ve ve-
řejném zájmu, jsou zeměměřiči 
oprávněni vstupovat a vjíždět v ne-
zbytně nutném rozsahu i na soukro-
mé pozemky. Vlastníkům a opráv-
něným uživatelům nemovitostí, 
kteří jim v tom nesmí bránit, se 
prokážou úředním průkazem,“ in-
formoval ředitel úřadu Karel Bráz-
dil.                                           (red)
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Křížová cesta trochu jinak
Krásným uměleckým zážitkem pro mě byla účast na hudební zpracová-

ní Křížové cesty, které se odehrálo 28. března v prostorách kostela sv. Jana 
Křtitele v Hlučíně. Bylo to nádherné, úžasné,  no prostě dokonalé. Proto 
bych ráda poděkovala všem účinkujícím, a hlavně pak Lukáši Krčkovi za 
velice pěkný a originální projekt.           Patricie Ure, obyvatelka Hlučína 

DOPIS ČTENÁŘEn

stojící – Helmut pavlorek, ? Havlický, jindřich kupec, eduard olecký, vena ostá-
rek, vilém mušálek, ? koziorek, leo Hruška, sedící – františek uliczka, zdeněk 
piprek, josef břemek, karel Čekala, leo staněk, dětmar ostárek, františek prav-
da, josef ostárek, valter bala, ležící – josef staněk, josef darda.       foto: archiv

Po přečtení článku z minulých 
Hlučínských novin o dechové ka-
pele Hlučíňanka, která měla úspěš-
ný koncert 15. března v hlučínském 
kulturním domě, mě napadla otáz-
ka, jak to bylo s dechovkou v na-
šem městě v minulosti. 

Bylo po II. světové válce a lidé 
chtěli zapomenout na hrůzy minu-
lých let, a tak v roce 1947 založil 
první poválečnou dechovou kape-
lu pan Tvrdý. Pár let poté, v roce 
1951 vzniká další dechovka kapel-
níka Lea Staňka. Hráli v ní vesměs 
muzikanti z Hlučína. Jen pan Ha-
vlický byl z Koblova a pan Kozírek 
byl z Ostravy-Přívozu. U pamětní-
ků se mi podařilo zjistit, že orchestr 
měl více členů, ale bohužel na do-
chované fotografii nejsou. Dnes z 
nich žijí Helmut Pavlorek, Véna 

Ostárek a Josef Darda. Nepodařilo 
se mi ani dohledat některá křestní 
jména, takže pokud se najdou další 
pamětníci, uvítám je. 

Jejich kapela rozdávala radost, 
při její muzice lidé nemysleli na 
své starosti, které přinášela těžká 
50. léta. My dříve narození si ješ-
tě dobře pamatujeme dobu po vál-
ce, kdy bylo rozhlasových přijíma-
čů poskromnu a o televizi se nám 
ani nezdálo.

Orchestr Lea Staňka tak vlastně 
obstarával v Hlučíně a okolí kul-
turu, které tehdy bylo opravdu po-
třeba. Kapela hrála na akcích pod 
Vinnou horou, kde se o nedělích 
chodívalo tančit, a rovněž na Krás-
né vyhlídce (dnešní sklad zeleni-
ny KARO), kde měl pan Staněk re-
stauraci se sálem.       Josef Hlubek

Orchestr Lea Staňka: 
Taky dělali dobrou muziku!

mimořádně aktivní sboR 
dobRovolnýcH HasiČů 
bobRovníky cHystá na 
květen pRvomájový 
pRůvod a na ČeRvenec 
letní HasiČskou slavnost. 

Bobrovničtí hasiči nezahále-
jí a pro své členy, příznivce i dal-
ší lidi, kteří se chtějí bavit, neustále 
připravují zajímavé akce. Tou nej-
bližší bude 1. května prvomájový 
průvod, který půjde z Malánek do 
Bobrovníků na zahradu za hasičár-
nou. „Za hasičárnou pak postaví-
me Májku, kterou budeme bourat 
na konci května,“ prozradila členka 
sboru Alena Blaudeová. 

Mezitím se ještě v neděli 3. květ-
na u hasičárny odehrají oslavy Sv. 
Floriána. Ne první víkend v červen-

ci pak parta bobrovnických hasičů 
připravuje velkou Letní hasičskou 
slavnost.  

Sbor se sešel 19. dubna na člen-
ské schůzi, kde se velmi dobře re-
kapituloval rok 2014 nabitý udá-
lostmi k výročí 90 let od založení. 
Letošní rok hasiči hned v lednu od-
startovali naostro, plesem v Kultur-
ním domě Bobrovníky a také dět-
ským maškarním plesem.  Dospělí 
se nenechali zahanbit a na maškar-
ním plese, který měl nakonec vět-
ší úspěch než jeho společenský brá-
cha, se sešli v únoru a pochovávala 
se na něm basa.

 V březnu se hasiči ve velkém pus-
tili do sběru šrotu a papíru, přičemž 
výtěžek je určen pro hasičský potěr, 
který se už chystá na letošní závod-
ní sezónu. 

Prvomájový průvod půjde z Malánek do Bobrovníků

loňské oslavy 90. výročí založení sboru dobrovolných hasičů bobrovníky byli i 
velmi užitečné. Hasiči nasbírali hračky pro dětský domov v budišově u třebíče, 
pro dětské domovy na ostravsku a pro azylové domy v opavě a ve zlíně. na-
sbírat se podařilo pořádnou hromadu, protože do akce se spolu s hasiči zapojili 
i další nadšenci.                                                                                  foto: alena blaudeová

Slezská výstava psů se bude konat 
v sobotu 9. května od 9 do 16 hodin 
na štěrkovně v prostorách Sportov-
ně rekreačního areálu Hlučín. 

„Nejatraktivnější podívaná se dá 
očekávat zhruba od 13 hodin při 
závěrečných přehlídkách,“ uvedl 
předseda pořádající kynologické 
organizace Kozmice Jakub Ohan-
ka. Dvacátý ročník krajské výsta-
vy všech plemen vyjma německých 
ovčáků doplní ještě klubové ak-
ce, na kterých své chlouby předve-
dou majitelé málopočetných dogo-

vitých plemen, chovatelé čau čau, 
lhasa Apio, teriérů, čivav, mexic-
kých naháčů a francouzských bul-
dočků. „Věříme, že se přijdou po-
dívat i další milovníci psů, nejen 
chovatelé,“ pozval veřejnost Jakub 
Ohanka. Tradiční akci dříve založil 
bývalý předseda mimořádně agil-
ní organizace Petr Řehánek, kte-
rému se podařilo udělat z ní velmi 
oblíbené místo setkávání kynolo-
gických nadšenců. Letos se na ní 
sejde rekordní množství šesti sto-
vek psů.                                     (iga)

Psi tradičních i netradičních
plemen na štěrkovně

své psi předvedou i chovatelé naháčů.                                          foto: ko kozmice
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patří ke špiČce v České 
Republice. spoRtovec 
HluČína Roku 2014 vojta 
kRČmář musí jezdit  
za Rovnocennými soupeři 
ve WakeboaRdinGu  
do zaHRaniČí. 

Sedmnácté narozeniny oslavil 
Vojtěch Krčmář loni v listopadu 
těsně poté, co se vrátil z Abu Dha-
bi, z Mistrovství světa ve wake-
boardingu. Skončil pátý a byl na 
sebe naštvaný. 

„Když jsem projel úspěšně čtvrt-
finálové i semifinálové jízdy, začal 
jsem spekulovat, že by to tentokrát 
mohlo dopadnout dobře. Finále 
jsem nejel na jistotu, zařadil jsem 
triky, které jsem neměl příliš na-
trénované,“ přiznává Vojta. Během 
cviku zvaném transfer, při němž se 
skáče z nižší překážky, označované 
funbox, na vyšší s otočkou o 540 
stupňů, nakonec spadl. 

Pro málo známý sport, který za-
tím nemá v Česku silnou tradici ani 
velké zázemí, je Vojtova účast ve 
finále světového mistrovství úspě-
chem. V Abu Dhabi byl hlučínský 
sportovec jediným českým repre-
zentantem a v kategorii závodní-
ků od čtrnácti do osmnácti let měřil 
síly s dvaadvaceti soupeři. „Prv-
ní místo vybojoval Angličan Jack 
Battleday, kterému je osmnáct, tak-
že letos už bude ve vyšší katego-
rii. Zase budou větší šance,“ dělá 
si Vojta Krčmář zálusk minimálně 

Hlučínský závodník zářil i v Abu Dabi

na nějakou medailovou pozici. Do-
movský oddíl CWCH má Vojtěch 
Krčmář v Hlučíně na štěrkovně, ob-
čas se dostane na trénink do Brna 
nebo Bratislavy, kde jsou vyšší vle-
ky a tím pádem tam může zkoušet 
i náročnější triky. „Překážky máme 
v Hlučíně dobré, ale vlek je starý, 
nízký. Některé skoky si na něm ne-
můžu zkoušet,“ vysvětluje. Z pod-
mínek v Abu Dhabi, kde mají no-
vé, moderní zařízení, je nadšený. 
„S vyšším vlekem se všechny triky 
skáčou jednodušeji,“ objasňuje. 

K wakeboardingu Vojtu přivedl 
před deseti lety starší bratr. Mladý 
závodník se brzy prosadil mezi čes-
kou špičku. Jeho velkou výhodou je 
psychická pohoda. Při nácviku no-
vých prvků bývá trochu nervózní, 
protože pády, byť do vody, dost bo-
lí. Ovšem na závodech je v klidu, 
na rozdíl od mnoha svých soupeřů 
trémou netrpí. Už předloni vyhrál 
mistrovství České republiky v muž-
ské kategorii, prvenství získal i lo-
ni poté, co byl první na třech pohá-
rových soutěžích ze čtyř. Tu čtvrtou 

nestihl. Před třemi lety si z mistrov-
ství světa přivezl šesté místo z juni-
orské kategorie. Loňská pátá příč-
ka sice není to, co si představoval, 
ale je o důležitou zkušenost bohat-
ší: „Pozorně jsem sledoval závod-
níky v profi kategorii, to je nejlepší 
inspirace,“ prohlásil. Za mimořád-
nou reprezentaci hlučínského spor-
tu na mezinárodní úrovni převezme 
5. května z rukou místostarostky 
Hlučína Blanky Kotrlové ocenění 
Sportovec Hlučína roku 2014. 

                              Ivana Gračková

vojtěch krčmář na závodech v abu dabi.         foto: archiv vojtěcha krčmáře

Hlučínská házená je na vzestu-
pu. Muži se sice momentálně trá-
pí na dně tabulky po svém loňském 
úspěšném postupu z Moravsko-
slezské do II. ligy. 

Ovšem starší dívky sbírají body i 
cenné zkušenosti pro příští sezonu, 
kdy by mohly vytvořit dorostenec-
ký tým. 

Září i pětice hlučínských házen-
kářek, která se na podzimním kem-
pu dostala do dvou týmů reprezen-
tujících Moravskoslezský kraj. 

Loňské skvělé výsledky oddílů 
můžu i starších žaček a také starost-
livá práce se dvěma družstvy mini-
žáků vynesla Handball klubu Hlu-
čín titul Sportovní kolektiv Hlučína 
roku 2014. Ocenění sportovci slav-
nostně převezmou 5. května na rad-
nici.                                        (red)

Házenkářky jedou
na vítězné vlně
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Hlučín prodává 
městské byty

Rada města Hlučína rozhodla 16. března 2015 o 
záměru prodat obálkovou metodou pět bytových 
jednotek:

1) Číslo 1347/20, včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu čp. 1347 
v k. ú. Hlučín, byt velikosti 3+1, ul. Cihelní 3. 
Určená minimální kupní cena je 700.000,-Kč. 
Prohlídka se uskuteční 14. května 2015 od 15 
hodin.

2) Číslo 1347/21, včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu čp. 1347 
v k. ú. Hlučín, byt velikosti 2+1, ul. Cihelní 3. 
Určená minimální kupní cena je 450.000,- Kč. 
Prohlídka bytu se uskuteční 14. května 2015 
od 15 hodin.

3) Číslo 1613/12, včetně spoluvlastnického 

podílu na společných částech domu čp. 1613 
v k. ú. Hlučín, velikosti 2+1, ul. Dukelská 2. Ur-
čená minimální kupní cena je 500.000,- Kč. Pro-
hlídka bytu se uskuteční 13. května 2015 od 15 
hodin.

4) Číslo 1326/4, včetně spoluvlastnického po-
dílu na společných částech domu čp. 1326 a za-
stavěném pozemku parc. č. 3088/23 v k. ú. Hlu-
čín, byt velikosti 1+1, ul. J. Seiferta 7. Určená 
minimální kupní cena je 230.000,- Kč. Prohlídka 
bytu se uskuteční 12. května 2015 od 15 hodin.

5) Číslo 1193/17, včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu čp. 1193 a 
zastavěném pozemku parc. č. 2088/4 v k. ú. Hlu-
čín, byt velikosti 2+1, ul. ČSA 30. Určená mini-
mální kupní cena je 490.000,- Kč. Prohlídka bytu 
se uskuteční 11. května 2015 od 15 hodin.

Více informací je zveřejněno na webu města a 
v dubnovém čísle Hlučínských novin. 

Rada města Hlučína rozhodla 20. dubna 2015 o 
záměru prodat obálkovou metodou jednu byto-

vou jednotku číslo 1614/6, včetně spoluvlast-
nického podílu na společných částech domu 
čp. 1614 v k. ú. Hlučín velikosti 2+1, ul. Dukel-
ská 2. Určená minimální kupní cena je 575.000,- 
Kč. Jedná se o byt o výměře 57,5 m2 + sklepní 
kóje o výměře 1,3 m2, s balkonem o výměře 4,6 
m2, ve III. podlaží. Prohlídka bytu se uskuteční 
13. května 2015 od 15 hodin. 

Nabídky v zalepených nebo zapečetěných obál-
kách označených ,,Výběrové řízení na prodej by-
tové jednotky č. 1614/6, ulice Dukelská 3 v Hlu-
číně–NEOTEVÍRAT“, zašlete (nebo doručte na 
podatelnu MěÚ) na adresu Městský úřad Hlučín, 
Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín do 18. 5. 2015 
do 17 hodin.

Bližší info zájemcům poskytne na odboru 
městského majetku Eliška Pavlíková na tele-
fonním čísle 595020266, případně mailem na 
pavlikova@hlucin.cz, nebo Miroslav Zmrzlík 
na telefonním čísle 595020210, nebo mailem 
na zmrzlik@hlucin.cz.



      [13] hlučínskénoviny

Vydává Město Hlučín, Mírové nám. 23-24, 748 01 Hlučín.  On-line na stránkách www.hlucin.cz. Registrační číslo: E 12505 Za vydavatele zodpovědný: Mgr. 
Pavel Paschek, starosta města, městský úřad - telefon: 595 020 211, e-mail: podatelna@hlucin.cz. Redakční rada: Mgr. Pavel Paschek (starosta), Blanka Kotrlová 
(místostarostka), Mgr. Lenka Breitkopfová (členka rady města), Mgr. Metoděj Chrástecký (ředitel Muzea Hlučínska), Mgr. Zdeněk Kačor (ředitel KC Hlučín), Ivana 
Gračková (tisková mluvčí), Mgr. Michal Kubíček (PRONETmedia, s.r.o.). Redakce: Ivana Gračková. Sazba, tisk: PRONETmedia, s.r.o. Distribuce: Česká pošta. 
Vychází v nákladu 5600 ks. Výtisk zdarma do schránek. Nevyžádané rukopisy a obrazový materiál se nevrací. Redakce není povinna všechny zaslané příspěvky zve-
řejnit. Formát zasílaných příspěvků: DOC (MS Word), fotografie JPG (min. velikost 1,5 MB) na email redakce@hlucinskenoviny.cz. Bez písmeného povolení vyda-
vatele je zakázáno užití jakékoliv části nebo celku díla, zejména jeho rozmnožování a šíření. Za informace v pozvánkách odpovídají pořadatelé. Za obsah inzerce je 
zodpovědný inzerent. Objednávky plošné inzerce na telefonním čísle 732 736 468 nebo na e-mailu reklama@hlucinskenoviny.cz. Objednávky NEZASÍLEJTE 
na jiné adresy. Objednávky řádkové inzerce pouze osobně v Informačním centru Hlučínska, Zámecká 4, Hlučín. UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 15. 5. 2015 

tiráž hlučínskénoviny                              www.hlucinskenoviny.cz

ročník 20 | číslo 5 | květen 2015 | informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Hlučíně | www.hlucin.cz

hlučínskénoviny

Rozpustilá, lecHtivá, 
vtipná, plná fantazie. 
taková je Hudební 
inscenace dekameRon 
složená z pěti příběHů 
slavnéHo boccacciova 
povídkovéHo díla. 

V Kulturním domě Hlučín uvede 
Dekameron v režii Pavla Helebran-
da pětice ostravských herců ve stře-
du 27. května od 19 hodin. Tvůrce 
celé řady dnes už kultovních před-
stavení, jako jsou Jesličky svatého 
Františka, Ngoa-É, Čarodějnice z 
Babí hůry nebo Evangelium podle 
houslí, loni připravil komorní, ra-
dostné dílko, inscenované tak, aby 
mohlo putovat za divákem. Už se 
hrálo několikrát v Ostravě, Opavě, 
Rožnově pod Radhoštěm, Klimko-
vicích. Letos v létě bude součás-
tí festivalu Janáčkovy Hukvaldy. A 

všude se na něm lidé výborně baví, 
nadšeni chytrým humorem, nelas-
civní erotikou, vynikajícími herec-
kými i pěveckými výkony. 

Jako už tolikrát i u tohoto před-
stavení není skladatel Pavel Hele-
brand jen autorem hudby, ale též 
dramatikem, režisérem, částečně 
návrhářem kostýmů a scény. Tento-
krát dal průchod své touze po hu-
moru a hravosti. Pro inscenaci si 
vybral čtyři herecky nadané pěvce a 
jednoho pěvecky nadaného herce, s 
nimiž spolupracoval už v minulosti.  

Čtyři z vybraných povídek ozna-
čuje Pavel Helebrand za variace 

středověkých balad. Vždy se v nich 
nějak objevuje láska, od podoby 
čisté a cudné až po tu velmi lech-
tivou. Pátá povídka, o tom, jak na-
pálit lakomce, je nejen veselá, ale 
též trochu mravoučná a má blíz-
ko k taškařici ve stylu commedia 
dell’arte. 

„Dekameron jsou spíše takové vy-
právěnky, než povídky. Boccaccio 
zapsal, co si lidi povídají. Však se v 
pozdějším věku ke knize ani nehlá-
sil, asi se mu pak zdála málo seri-
ózní,“ vypráví skladatel. Divákům 
nabízí světlo italské renesance, do 
svěžího dílka vložil atmosféru pa-
láců, krčem, gondol a vzduchu pro-
syceného vůní moře.  Představení v 
produkci Ilony Kučerové doprová-
zí živá hudba v podání kvarteta ve-
deného Vladimírem Liberdou. Trvá 
asi 85 minut a odehrává se bez pře-
stávky.                  Ivana Gračková

Pikantní taškařice polechtá bránici

v inscenaci herecky exceluje pěvec juraj Čiernik, prokazující mimořádný komediální talent.           foto: Werner ullmann

PAVEL HELEbrAnd
dAL V dEkAmEronu 
PrůcHod sVé touzE 
Po Humoru A HrAVosti.

„

Bez potíží a nezbytné pomoci se 
už do všech objektů hlučínské rad-
nice dostanou vozíčkáři i mamin-
ky s kočárky. V dubnu skončila re-
konstrukce vchodu z ulice U Bašty. 
Přístavba výtahu v budově A a nut-
né stavební úpravy přišly na 1,76 
milionu korun z rozpočtu města. 

„Připravili jsme projekt staveb-
ních úprav a chtěli jsme na ně zís-
kat dotaci. Bohužel se žádný vhod-
ný dotační titul neobjevil. Proto 
jsme se rozhodli uvolnit prostřed-
ky z rozpočtu města, neboť nebylo 
možné nadále komplikovat kontakt 
s městským úřadem zejména lidem 
s tělesným postižením,“ uvedla ta-
jemnice MÚ Jiřina Pudichová. 

Bez pomoci se vozíčkáři doposud 
dostali jen do budovy C radnice, 
která se již stavěla jako bezbariéro-
vá. Nyní budou moci vjet z ulice U 
Bašty do budovy A, v níž je nový 
výtah. Bezbariérovou chodbou pak 
projedou i do budovy B. Už pro ně 
tedy nebude problém samostatně si 
vyřídit například záležitosti týkají-
cí se občasných průkazů, pasů nebo 
svateb.                                        (iga)

Hlučínská radnice 
odstranila bariéry

farmářské trhy v květnu 
pokračují. před letní pauzou 
se budou konat ještě třikrát. 
Čtěte na straně 3

ministr Herman obdivoval  
expozici muzea. další zajímavé 
akce na sebe nenechaly čekat.  
Čtěte na straně 4

dveře radnice se otevřou. 
v zasedací místnosti rady 
uvidí zájemci i obrazy elen 
theimlové. Čtěte na straně 6

Areál československého opevnění 
v Darkovičkách bude u příležitosti 
70. výročí konce II. světové války 
v pátek 8. května od 11 do 17 ho-
din otevřen pro veřejnost zdarma. 
V Darkovičkách jsou tři pěchot-
ní sruby a jeden objekt lehkého 
opevnění, které byly součástí po-
hraničního opevnění vybudované-
ho v letech 1935 až 1938. Rekon-
struovaný do podoby v roce 1938 
je srub Alej, který je vybaven i teh-
dejší bojovou technikou. „Zájemci 
si u nás mohou prohlédnout lehké i 
těžké kulomety, periskopy a signa-
lizační pistole,“ prozradil vedoucí 
opevnění Petr Kuchař.             (iga)

Alej zve k prohlídce

HN-5-2015.indd   1 28. 4. 2015   0:16:39

MíSTO KYTIČKYn

ŘÁDKOVÁ INZERcEn
n Prodám byt 3+kk v Hlučíně. Více informací 

na www.durovic.cz. 
n Hledám pronájem udržované garáže v Hlu-

číně nejlépe na ČSA nebo OKD. Nabídky 
posílejte raději do emailu nakladni.autodo-
prava@email.cz, tel.: 776 298 786, předem 
děkuji.

Touto cestou bych rád poděkoval všem, kteří se 
přišli rozloučit dne 23. 2. 2015 s mou zesnulou 
manželkou Ruth Paluvovou a doprovodili ji na 
poslední cestě. Také chci poděkovat pohřební 
službě Breuer s.r.o. za projevenou soustrast, za 
velmi vlídné a vstřícné chování, za kompletní za-
jištění pohřbu a za překrásnou květinovou výz-
dobu. 

Za celou zarmoucenou rodinu 
manžel Jan Paluv

Děkuji všem příbuzným, přátelům, sousedům a 
známým za projevenou soustrast, květinové dary 
a za účast při posledním rozloučení s naší dra-
hou maminkou paní Karlou Bialasovou.
Poděkování patří také pohřební službě Breuer, 
s.r.o. za vstřícnost a vzorné zajištění všech zále-
žitostí souvisejících s uspořádáním pohřbu, pa-
nu faráři Mgr. Martinu Šmídovi za důstojný prů-
běh celého obřadu a také nosičům, varhaníkovi 
a zpěvačkám. 

Za celou zarmoucenou 
dcera Zdeňka

Děkujeme všem příbuzným, přátelům, známým a 
sousedům za účast, květinové dary a projevenou 
soustrast při posledním rozloučení s naší dra-
hou zesnulou, paní Zdenkou Antončíkovou. Po-
děkování patří rovněž panu faráři Mgr. Martinu 
Šmídovi, zpěvačkám a varhaníkovi za důstojný 
průběh obřadu, pohřební službě Breuer, s.r.o. za 
vstřícný přístup a poskytnutí služeb, panu dok-
torovi MUDr. Danielu Kubinovi, a v neposlední 
řadě také restauraci Hevil, za výbornou přípra-
vu pohřební hostiny. 

Zarmoucená rodina

Přivítali jsme:
Max Nickel *2015
Eliot Kania *2015

Jubilanti:
Marta Chvějová *1923
Teofil Kusý *1930
Mgr. Augusta Jurčková *1935
František Kuřidém *1935
Jan Darda *1933
Gabriela Cyrusová *1926

PODěKOVÁNín

dovolujeme si oslovit všechny ty 
z vás, kteří letos oslaví 80. let a více. 
máte-li zájem zúčastnit se společné 
oslavy narozenin, kontaktujte osobně 
paní petru řezáčovou v kanceláři 
b 101 městského úřadu Hlučín, nebo 
telefonicky na čísle 595 020 293  
v úředních hodinách - v pondělí či 
středu od 8 do 17 hodin nebo v úterý 
a ve čtvrtek od 8 do 14 hodin, případ-
ně e-mailem na rezacova@hlucin.cz. 
každý přihlášený jubilant obdrží na 
tuto slavnostní akci pozvánku.

INFO PRO VŠECHNY
SPOLUOBČANY 
STARŠÍ 80 LET

1.5. 20:30 pink floyd forever, koncert Červený kostel
1.5. 14:00 prvomájový recesistický průvod malánky
do 7.5. Hlučínské století - výstava obřadní síň mú
7.5. 14:40 Hlučínský majáles nádvoří zámku
7.5.2 17:00 zázraky lidské solidarity obřadní síň mú
8.5.2 9:00 májový pochoďáček dolní benešov
9.5. 20. slezská výstava psů šterkovna
19.5. 19:00 milostný trojúhelník kulturní dům
do 20.5. umělci v objektu jaroslava elfmarka Červený kostel
19.5. - 20.5. setkání mladých malířů-natěračů mírové náměstí
23.5. - 24.5. Hlučínský talent 2015 kulturní dům
27.5. 19:00 dekameron, divadlo kulturní dům
28.5. 18:00 veselá trojka pavla kršky kulturní dům
29.5. 19:30 noc kostelů Červený kostel
30.5. 14:00 Rancho festival dětský ranč
do 31.5. babiččin svět na kliku muzeum
30.5. - 31.5. výstava kosatců a pivoněk zámek

KAM V HLUČíNě V KVěTNUn

Zájezd do Polska pořádá ZO Českého zahrád-
kářského svazu Hlučín-město v sobotu 16.5. 
„Navštívíme burzu květin a pivovar Tychy a 
ukázková zahradnictví,“ prozradila organizátor-
ka Jana Sabolová. Odjezd je 7 hodin od Kultur-
ního domu. Cena je pro členy organizace 350, 
pro ostatní 380 korun.                                 (red)

Rodiče dětí, kteří neví, co s nevyužitým oble-
čením či hračkami svých potomků, mají šanci. 
V hlučínském kulturním domě se v sobotu 16. 
května uskuteční Jarní baby bazar. Bazar začne v 
9 a potrvá do 13 hodin. Zájemci o prodejní mís-
to velikosti běžného stolu mohou telefonovat na 
číslo 604 175 230, případně psát na info@ster-
kovnamusic.com.                                         (red)

Růže pro maminku

Nesu ti, maminko, kytku bílých růží
a chci poděkovat za vše, co ti dlužím.
Za život, za lásku, za překrásné mládí,
za mé první kroky a teplo tvých dlaní.

V životě potkáme různé druhy lásky,
kdy jeden vztah končí a nový začíná,
ale ze všech těchto zvítězí jedna jediná,
láska nejpevnější, láska maminčina.

Matka je jako maják pro zbloudilé lodě,
k  ní se vracíme z každé naší cesty.
Její srdce je naplněné láskou,
umí utěšit v smutku, v neštěstí.

Dnes máš vlasy bílé a vrásky na tváři,
jen tvůj krásný úsměv v očích stále září.
Kolik bylo nocí probdělých bez spánku?
Kolikrát jsi ošetřila každou moji ranku?

Matka dává život, hlídá štěstí dětí.
Do srdce jí vejde smutek, když z hnízda vyletí.
Dnes, k svátku matek mám jediné přání,
abys zůstala ještě dlouho mezi námi. 

                                      Valérie Cymorková 
                            Domov pod Vinnou horou

Do Polska za květinami

chystá se Jarní baby bazar 



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,
široký výběr letniček

TAXI HLUČÍN
TAXI & DRINK SERVIS
MOŽNOST PŘISTAVENÍ
VOZIDLA PRO 8 OSOB

800 888 838
602 855 888

nabízíme k pronájmu velmi pěkné 
komerční prostory o celkové ploše 70m2, 
na adrese ostravská, Hlučín. vhodné jako 
sídlo firmy, prodejna, salón, poradenské 
středisko. prostory se nacházejí v prvním 

patře zrekonstruovaného 
cihlového domu v historickém centru 

města Hlučín. prostory jsou nabízeny po 
domluvě s paní 

osmančíkovou na tel: 603 263 639 
cena pronájmu dohodou.






