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hlučínskénoviny
Farmářské trhy zavoní Velikonocemi

Hazard v Hlučíně končí. 
V březnu o tom rozhodli 
zastupitelé. 
Čtěte na straně 2

Karabáče, Kraslice i další 
VeliKonoční ozdoby 
oboHatí farmářsKé trHy, 
Které se budou opět 
Konat na HlučínsKém 
náměstí V sobotu 
4. dubna, další paK 
18. dubna. 

A protáhnou se až do května, pro-
tože ohlasy jsou mimořádně dobré. 
Lidé se opět mohou těšit na stánky 
s domácími masnými produkty, se-
zónní zeleninou a ovocem, čerstvý-
mi šťávami, pekařskými i mléčný-
mi výrobky včetně domácích sýrů, 
jogurtů a čerstvého másla.  Přibý-
vat budou sazenice květin a zele-
niny i čerstvé bylinky. Sortiment 
bude samozřejmě od drobných vý-
robců a pěstitelů z regionu. 

Po prvních trzích v březnu se pro-
dejci ihned sami hlásili na další ter-
míny. „Březnové hlučínské trhy 
byly moc hezké a příjemné a vel-
mi pozitivně překvapily. Byla jsem 
zpočátku skeptická, ovšem organi-
zátoři jsou velmi schopní a lidé v 
Hlučíně nad očekávání milí. Ráda 
se zúčastním dalších trhů,“ prohlá-
sila Zora Hajek, která přivezla dže-
my z manufaktury, z ovoce sbírané-
ho na loukách a v lesích Jeseníků. 

 „Už den po prvních trzích jsme 
měli všech našich čtrnáct stán-
ků zablokovaných. Na druhých 
březnových trzích bylo osmadva-
cet prodejců, mnoho jich přijelo s 
vlastním zázemím. A počítáme, že 
v dubnu přibudou ještě další,“ in-
formovala Eva Neubauerová z po-
řádajícího Sportovně rekreačního 
areálu. „Když jsem přišla s myšlen-
kou na pořádání farmářských trhů, 
nebyla jsem si jistá, zda se v Hlu-
číně uchytí. Ale ohlasy jsou vel-
mi dobré, lidí chodí hodně. Proto 
už jsme se dohodli, že trhy budou 
pokračovat co dva týdny i v květ-
nu. Věřím, že se nám daří budo-
vat novou tradici, jež zase o něco 
více oživí náměstí, které by mělo 
být centrem společenského života 
města,“ řekla místostarostka Blan-
ka Kotrlová.          Ivana Gračková

Historicky první farmářské trhy v Hlučíně, které se konaly v sobotu 7. března, 
zcela zaplnily náměstí.  do budoucna by se mohly stát nejen místem pro pro-
dej a nákup žádaného sortimentu, ale také příležitostí k setkáním přátel, sou-
sedů.                                                                                                     foto: michal Kubíček

Kostel sv. Markéty na hlučínském 
hřbitově, starousedlíky zvaný Mar-
getka, slouží už mnoha generacím 
Hlučíňáků jako místo posledního 
rozloučení s jejich blízkými zemře-
lými.

Smuteční obřady většinou dopro-
vází hudba místních varhan, kte-
ré byly postaveny na přelomu 19. 
a 20. století. Už několik let se na 
jejich zvuku projevuje rapidně se 
horšící technický stav. V poslední 
době se na nich dokonce projevi-
la závažná závada, jejíž odstranění 
vyžadovalo zásah odborné varha-
nářské firmy. Při celkové prohlíd-
ce nástroje se ukázalo, že jeho stav 
je horší, než jsme předpokládali. 
Dřevěné části jsou silně napadeny 
dřevokazným hmyzem, kožené a 
plstěné části je třeba vyměnit. 

Pokud varhany brzy komplet-
ně neopravíme a neošetříme im-
pregnací proti hmyzu, nástroj ne-
přežije déle než pět let. Odhad 
nákladů na nejnutnější práce včet-
ně demontáže a zpětné montáže 
varhan je asi 250 tisíc korun. Práce 
budou trvat zhruba čtvrt roku a mě-
ly by začít co nejdříve. 

Hlučínská farnost v rozpočtu pro 
letošní rok s takovým výdajem ne-
počítala. Musí proto na naléha-
vou opravu finance zajistit. Obra-
címe se proto na potenciální dárce 
a sponzory s prosbou, aby pomohli 
poškozené varhany zachránit. Jen 
tak bude Margetka dále sloužit ja-
ko důstojné místo pro většinu po-
hřbů v našem městě. 

Martin Šmíd
farář hlučínské farnosti

Varhany v Margetce 
potřebují opravu

Veřejné zastupitelstvo se 
uskuteční v kulturním domě 
9. dubna od 16 hod. v řádném 
termínu. mimořádně se sejde 
také 23. dubna v 16 hod.
Více čtěte na webu města 
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Rozhodování, zda 
v Hlučíně zaká-
zat plošně hazard 
či ne, vůbec nebylo 
jednoduché.  Argu-
menty proti vyhláš-
ce byly skutečně 

SLOVO STAROSTYn
rodinné centrum se 
rodí V býValé HlučínsKé 
peKárně V ulici 1. máje.  
buduje Ho farnost 
apoštolsKé círKVe. 

Objekt bývalé pekárny koupila 
apoštolská církev v Hlučíně před 
dvěma a půl lety. Přátelská komu-
nita lidí, jejichž vnitřním posláním 
je pomáhat, dala dohromady vlast-
ní síly a peníze z darů a pustila se 
do rekonstrukce, která je téměř 
před dokončením. „Doufám, že no-
vé rodinné centrum otevřeme pro 
veřejnost na začátku dubna,“ pro-
hlásil pastor Lubomír Bednárek. 

V centru bude klubovna, sál s ma-
lým pódiem, místo pro setkání u 
kávy nebo čaje. Apoštolská církev 
v něm chce pořádat přednášky a be-
sedy, připravovat program pro děti, 
promítat filmy. Konat se v něm bu-
dou i bohoslužby. A v budoucnu by 
se tam prý mohla scházet i nějaká 
mládežnická kapela, jak věří pastor 
Bednárek.  Vše bude zdarma a vol-
ně přístupné veřejnosti. 

Náklady na vybudování centra by 
měly dosáhnout 1,5 milionu korun, 
zatím přišlo na 1,1 milionu včetně 
půlmilionové kupní ceny. „Pomoh-
ly nám dary farníků, ale i sponzorů, 
dostali jsme příspěvek například od 
hlučínského autosalonu Renault a 
od Drogerie Paschek,“ řekl Lubo-
mír Bednárek. 

Apoštolská církev získala budo-
vu od města, koupila ji obálkovou 

metodou.  Většinu věcí si členo-
vé sboru dělají svépomocí, firmy 
objednávají jen na specializované 
práce. Dosud pořádala bohosluž-
by v evangelickém kostele, který se 
ale nedá využívat pro každodenní 
setkávání. V Hlučíně působí už pět 

let. Věnuje se nejen rodinám s dět-
mi, ale pomáhá také alkoholikům, 
nebo bezdomovcům. „Taková po-
moc se projevuje pomalu. Ale už 
tři lidi se nám podařilo vrátit z ulice 
Hlučína do normálního života,“ vy-
světluje pastor.      Ivana Gračková

Zničené rodiny jsou 
nejsilnější argument

velmi pádné a nešlo pouze o 5 mi-
lionů korun, které postupně ubydou 
v rozpočtu města. Nejsem jen sta-
rosta, ale také drobný živnostník, 
takže přesně vím, jak těžko se pod-
niká v atmosféře neustále se mě-
nících pravidel. Dobře tím pádem 
rozumím hostinským, nazlobeným, 
že jim stát nejprve povolil posílit 
své podnikání loterijními hrami, 
a teď jim je zase pro změnu pro-
střednictvím města zakazuje. Mrzí 
mě každé pracovní místo, které by 
kvůli tomu mohlo v Hlučíně ubýt. 
Jenže i já znám ve svém okolí lidi, 
kterým hazard zničil život. A nemo-
hu souhlasit s tím, že je to každého 
osobní věc a osobní zodpovědnost. 
Nešlo totiž jen o samotné gamble-
ry, ale též o jejich blízké, manželky, 
děti i rodiče, kteří kolikrát pomá-
hali svému nezdárnému potomkovi 
až téměř do sebezničení. A všechny 
ty zoufalé rodiny byly nakonec tím 
nejsilnějším argumentem. 

Návrhy počkat na nový loterijní 
zákon, neomezovat hazard v her-
nách, když se stejně může přesu-
nout na internet nebo do černých 
provozoven, nezakazovat herny, 
když lidi může ničit i alkohol ne-
bo cigarety, pak už nemohly obstát. 
Jsou totiž alibistické, umožňují, 
aby se při řešení problému jeden 
vymlouval na druhého: Neome-
zíme možnost hraní na internetu, 
když by stejně lidé mohli jít hrát do 
heren; a herny nezrušíme, když by 
lidé stejně pak mohli hrát na inter-
netu. V Hlučíně jsme přeťali tenhle 
začarovaný kruh a udělali jsme to, 
co jsme udělat mohli, abychom li-
di před nemocí zvanou gamblerství 
ochránili. Pevně věřím, že to po-
chopí i ti, kterým jsme naším roz-
hodnutím zkomplikovali život.   

Pavel Paschek

Práce finišují, v dubnu se bude otvírat

Plošný zákaz hazardu na území 
celého města schválili zastupitelé 
Hlučína na svém březnovém zase-
dání. 

Nová městská vyhláška, pro kte-
rou hlasovalo 11 zastupitelů z 19 
přítomných, začne platit 1. červen-
ce 2015. Neznamená to ale, že tím-
to datem zmizí z Hlučína všechny 
herny. Ubývat budou podle termí-
nů, do kterých mají vydána povo-
lení, část z nich by tím pádem mě-
la skončit v závěru letošního roku. 
Rozpočet města přijde zákazem he-
ren postupně zhruba o 5 milionů 
korun ročně, které odváděli provo-
zovatelé heren ve formě poplatků. 
Podle radních, kteří vyhlášku jed-
nomyslně navrhli, je to ale malá 
daň zato, že se podaří omezit nega-
tivní jevy provázející gamblerství. 

„Když město dostane na poplat-

cích z hazardu 5 milionů korun, ko-
lik musí získat z výherních automa-
tů jejich provozovatelé, aby se jim 
to vyplatilo? Kolik tedy lidé muse-
jí do automatů naházet celkem pe-
něz?“ argumentovala místostarost-
ka Blanka Kotrlová.  Město podle 
ní musí hledat jiné možnosti, jak 
výpadek v rozpočtu nahradit. 

S návrhem vyhlášky nesouhla-
sili opoziční zastupitelé, v disku-
zi František Košař a Pavol Kubuš 
navrhovali počkat s řešením hazar-
du na nový loterijní zákon, který by 
měl ztížit podmínky pro provoz he-
ren mimo jiné i dalším zvýšením 
zdanění. Jednání zastupitelstva se 
zúčastnili i provozovatelé video-
terminálů a výherních automatů, 
kteří také protestovali proti jejímu 
přijetí. V Hlučíně funguje patnáct 
provozoven s loterijními hrami. Je        

v nich 73 videoterminálů, jež povo-
luje ministerstvo financí, a 26 vý-
herních hracích automatů s povole-
ním města. Ta jsou platná do konce 
roku 2015, kdy budou muset provo-
zovatelé ukončit užívání automatů. 
Vyhlášku město zašle ministerstvu 
financí, které by poté už také nemě-
lo pro videoterminály vydávat nová 
povolení či prodlužovat ta stávají-
cí. Prvním devíti videoterminálům 
skončí povolení letos, další by mě-
ly ubývat postupně do roku 2019. 

Už od roku 2012 je v Hlučíně vy-
hláškou omezen provoz loterijních 
zařízení časově, provozovat lote-
rijní zařízení je možné od 10 do 22 
hodin. Důvodem byly opakované 
stížnosti či žádosti občanů, přede-
vším z bytových domů umístěných 
v blízkosti heren, kvůli rušení noč-
ního klidu.               Ivana Gračková 

Hlučín zakázal hazard na území celého města

s budováním centra pomáhá plno lidí, třeba zedník a obkladač martin Honus 
(vlevo) se svou sestrou, učitelkou ivonou Honusovou. a samozřejmě také 
pastor lubomír bednárek.                                                            foto: ivana Gračková

monika Kamradková, marie 
Kurková slaná, bronislava 
Halusková. tři pedagožky, které 
převzaly ocenění sdružení obcí 
Hlučínska u příležitosti dne 
učitelů. chcete se s nimi blíže 
seznámit? Obstarejte si příští, 
květnové Hlučínské noviny! 



      [3] hlučínskénoviny

Kompostéry, které si v roce 2010 
vyzvedli na radnici někteří obyva-
telé Hlučína, nyní přecházejí do je-
jich vlastnictví. Darovací smlouvy 
jsou již připravené na odboru ži-
votního prostředí a komunálních 
služeb k podpisu. 

„Vyzýváme všechny občany, kteří 
kompostér do užívání obdrželi, aby 
přišli tuto darovací smlouvu pode-
psat do kanceláře číslo A 109, nej-
lépe v úřední dny pondělí a středu 
nebo po dohodě i kterýkoliv jiný 
den,“ uvedla vedoucí odboru život-
ního prostředí Soňa Prášková, kte-
rá celou záležitost vyřizuje. U ní ta-
ké lze získat další informace, buď 
na čísle 595 020 233 nebo mailem 
na praskova@hlucin.cz.

Celkem 334 kompostérů na kom-
postování biologicky rozložitel-
ných odpadů nakoupilo město pro 
občany v roce 2010 z dotace Stát-
ního fondu životní prostředí. Žada-
telé je obdrželi na základě smlouvy 
o využití kompostéru. Už v ní bylo 
zakomponováno, že po pěti letech 
užívání přejdou kompostéry do je-
jich majetku. Další kompostéry 
město v dohledné době nakupovat 
nebude, obyvatelé rodinných domů 
mají nyní na bioodpad k dispozici 
speciální kontejnery.               (red)

Smlouvy na
kompostéry

Ministru Babišovi se štěrkovna líbila

projeKt sanace, 
reKultiVace a reVitalizace 
území štěrKoVny Hlučín 
není V této cHVíli mezi 
Vládními prioritami, 
ministr financí andrej 
babiš při sVé březnoVé 
náVštěVě HlučínsKéHo 
jezera ale slíbil, že se na 
seznam ještě podíVá. 

„Není to v prioritách, které schvá-
lila vláda Moravskoslezskému kra-
ji, takže se na to musíme podívat, i 
na oponentury toho projektu. A mu-
síme to v rámci jednání s minister-
stvem průmyslu probrat, zda to do-
poručí. Ale podle toho, co tu vidím, 
by to určitě mělo smysl,“ řekl Ba-
biš. „Určitě je to tu pěknější, než v 
Ostravě. Ty peníze, které se utopi-
ly v lagunách, už mohly jít sem, to-
hle je určitě lepší projekt“ prohlásil 
ministr v reakci na svou předchozí 
návštěvu lagun Ostramo v Ostravě.  
Okolí jezera se mu zdálo jako ide-
ální prostor pro různé podnikatel-
ské aktivity, jakmile bude revitali-
zace hotova. 

V současnosti jsou blokované ja-
kékoliv aktivity kolem v prostoru 
štěrkovny, neboť lokalita je zařaze-
na do záplavového území. „Nepo-
stavíme tu ani nový plot, protože na 
něj nedostaneme povolení,“ řekl ře-
ditel Sportovně rekreačního areálu 
Hlučín Petr Breitkopf. 

„Pevně věřím, že ministr Babiš 
skutečně seznam priorit prověří. 

Každopádně mu to určitě připome-
nu při každé příležitosti,“ prohlá-
sila místostarostka Hlučína Blanka 
Kotrlová. Starostu Pavla Paschka 
ministerská návštěva potěšila. „Mi-
nistr se tu zdržel bezmála hodinu, 
takže se mu tu určitě líbilo. Dou-
fám, že jsme mu vysvětlili, proč je 
projekt pro Hlučín životně důleži-
tý,“ uvedl starosta. 

 Aby Andrej Babiš na Hlučín ne-
zapomněl, dostal na cestu hlučín-
ské koláče, které mu moc chutna-
ly. „Rozdal jsem i kolegům v týmu, 
aby na projekt Hlučínského jezera 
mysleli,“ poznamenal Babiš.  

Do Hlučína ministr zavítal v po-
lovině března na závěr své dvou-
denní návštěvy Moravskoslezské-
ho kraje. Seznámil se s projektem, 
který se dotkne nejen Hlučína, ale 
také katastrálních území Kozmic, 
Dobroslavic, Jilešovic a Děhylova. 
Meziresortní komise pro řešení re-
vitalizace Moravskoslezského kraje 
ho doporučila k realizaci již v roce 
2008. Jde o největší projekt v novo-
dobé historii města, jehož prvořa-
dým cílem je zajištění protipovod-
ňové ochrany, sanace, rekultivace 
a revitalizace bývalého dobývací-
ho prostoru štěrkopísku, obnova 

dopravní a technické infrastruktury 
zničené v důsledku těžby. Projekt 
bude financován z prostředků Mi-
nisterstva financí ČR.

Město má nyní už vydaná veškerá 
rozhodnutí nezbytná pro realizaci 
stavby a zpracovanou projektovou 
dokumentaci. Do přípravy projek-
tu již město Hlučín investovalo cca 
9 milionů korun ze svého rozpočtu, 
a to zejména na výkupy pozemků. 
Vedení města v nejbližších dnech 
předá podklady pro zadání veřej-
né zakázky Ministerstvu průmyslu 
a obchodu. Projektová dokumen-
tace přišla na více než 40 milionů 
korun a hradila se z dotace. Práce 
by měly trvat od zahájení tři roky, 
rozpočet je na více než 800 milio-
nů korun. Nadlimitní zakázku bude 
muset schvalovat vláda.

V Hlučíně se těžil písek od 60. do 
80. let minulého století. Při povod-
ních v roce 1997 bylo celé území 
zatopeno, včetně přilehlých komu-
nikací. Další povodně, byť menší-
ho rozsahu, se opakovaly v letech 
2006 a 2007. Stát převedl stavbu 
vodního díla Hlučínského jezera na 
město v  roce 2008. Již tehdy by-
lo zřejmé, že bude třeba provést řa-
du oprav a zásahů. V případě po-
vodní hrozí zaplavování území v 
okolí toku řeky Opavy. Projekt po-
čítá zejména s navýšením hrází ře-
ky Opavy nad úroveň stoleté vody, 
zpevněním břehů, rekonstrukcí ob-
jektů Hlučínského jezera a s odstra-
něním negativních následků po těž-
bě štěrkopísku.     Ivana Gračková

Park volnočasových aktivit v 
Darkovičkách dostane nový kabát. 

Zkulturnění zanedbaného a dosud 
nevyužívaného prostoru začalo ká-
cením přestárlých a poškozených 
stromů, místo kterých se budou 
vysazovat nové dřeviny s důrazem 
na původní druhy a vybrané s ohle-
dem na okolní přírodu. Dále se bu-
dou stavět chodníky s mlatovým 
nebo štěrkovým povrchem, zpev-
něné komunikace pro in-line brus-
lení a plochy pro zimní bruslení. 
Děti se mohou těšit na umělý ko-
pec pro sáňkování. Přibudou lavič-
ky i nové veřejné osvětlení. 

Práce na projektu, který je spo-
lufinancován Evropskou unií - Ev-
ropským fondem pro regionální 
rozvoj a Státním fondem životní-
ho prostředí ČR v rámci Operační-
ho programu životní prostředí, by 
měly být hotovy do června.    (red) 

Park v Darkovičkách 
prohlédne

Určitě je to tU pěknější 
než v ostravě. ty peníze, 
které se Utopily  
v lagUnách, Už mohly 
jít sem. tohle je Určitě 
lepší projekt.

ministra financí andreje babiše seznámil starosta Hlučína pavel paschek a místostarostka blanka Kotrlová s projektem 
na sanaci a rekultivaci hlučínské štěrkovny.                                                                                                            foto: ivana Gračková
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Separovat bioodpad by měli 
všichni obyvatelé rodinných domů 
v Hlučíně od dubna. Ukládá se do 
speciálních nádob o objemu 240 li-
trů, přičemž při organizovaném vý-
deji v listopadu dostal každý rodin-
ný dům jednu hnědou nádobu. 

„Většina majitelů rodinných do-
mů si již nádobu vyzvedla, ale bo-
hužel ne všichni,“ upozornila ve-
doucí odboru životního prostředí a 
komunálních služeb Soňa Práško-
vá. Přitom už od 1. května do 31. 
října bude svoz všech popelnic na 
směsný tuhý komunální odpad u 
rodinných domů pouze jednou za 
dva týdny, v dalším týdnu se bude 
odvážet pouze bioodpad ze speciál-
ních kontejnerů. Pro některé rodi-
ny, které si zatím nádobu nevyzved-
ly, tak může vzniknout problém.   
 „Od některých rodinných domů, 
kde žije více lidí, se komunální od-
pad vyvážel každý týden. Teď už to 
technicky nebude možné,“ doplnila 
Soňa Prášková. 

Do nádob na biodopad budou 
obyvatelé města ukládat především 
trávu, listí, drobné větve a rostlinné 
odpady z domácností. Systém už 
dva roky funguje v Darkovičkách. 

Celosvětové problémy s likvidací 
odpadů se tak promítají až do Hlu-
čína. Ukládání odpadů na sklád-
kách je stále dražší, už dnes měs-
to doplácí za nakládání s odpadem 
ročně 290 korun na každého obča-
na Hlučína, celkové roční náklady 
města jsou 4 miliony korun. Navíc 
připravovaná legislativa ani neu-
možní skládkování nevytříděného 
odpadu. Proto je bezpodmínečně 
nutné stále více odpadů separovat. 
Nádoby na bioodpad jsou přitom 
jednou z prověřených možností.  

„Občané, kteří si dosud nádobu 
na bioodpad nevyzvedli, si pro ni 
ještě mohou přijít do dvora firmy 
TS Hlučín v ulici Markvartovická. 

Nádobu obdrží po předložení ob-
čanského průkazu s trvalým po-
bytem v nemovitosti, případně 
aktuálního výpisu z katastru nemo-
vitostí nebo nájemní smlouvy. Pro-
vozní doba dvora je v pracovní dny 
od 8 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 
12 hodin. 

Biologicky rozložitelné odpady 
ze zahrádek mohou občané Hlučí-
na odevzdávat, stejně jako v minu-
lých letech, také na dvoře TS Hlu-
čín, služba je bezplatná.          (red)

Několik nádob
na bioodpad stále 
čeká na majitele

První letošní vítání občánků se 
na hlučínské radnici uskutečni-
lo v pátek 13. března, takže po-
věstné datum se pro mnoho rodi-
čů tentokráte stalo šťastným.

Jednadvacet dětí narozených v 
období od loňského září a jejich 
rodičů i dalších blízkých se účast-
nilo příjemného setkání, ze které-
ho si odnesli milé dárky a dospělí 
také snad hezké zážitky. Nechy-
bělo ani první letošní miminko 
Moravskoslezského kraje Maty-
áš Otava.  

„Další vítání občánků budeme 
letos organizovat podle zájmu ro-

dičů, kteří už se opět mohou hlá-
sit. Bude se týkat dětí narozených 
od září 2014. Rodiče přihláše-
ných dětí poté obdrží poštou po-
zvánku s termínem konání akce,“ 
uvedla Petra Řezáčová z odboru 
školství a kultury hlučínské rad-
nice. Hlásit se je možné prostřed-
nictvím formuláře, který zájem-
ci najdou na webových stránkách 
města www.hlucin.cz. 

Bližší informace k vítání občán-
ků lze získat na telefonním čísle 
595 020 293 u Petry Řezáčové, 
případně mailem na adrese reza-
cova@hlucin.cz.                     (red)

Petřík, Isabela a další… vítání
občánků bylo opět dojemné

pro rodiče je vítání občánků významným dnem, děti ho většinou prožívají 
o něco méně intenzivně, jako třeba petr lasák, který většinu obřadu spo-
kojeně prospal v náručí své maminky, lucie cyrusové. to slečnu odvedle 
dění kolem velmi zajímá, zatímco její potenciálí nápadník neví o světě. to 
za takových patnáct let bude muset její maminka svou zvídavou dcerku 
před klukama pořádně hlídat.                                                      foto: ivana Gračková  

Je čas žádat o
granty a dotace

Nový termín pro podání žádostí o 
dotace a granty se blíží. Odevzdat 
se musí v době od 13. do 14. dub-
na na podatelně Městského úřadu 
Hlučín. 

„Žádat o finanční příspěvek na 
svou činnost mohou občanská 
sdružení, humanitární organizace a 
jiné fyzické nebo právnické osoby 
působící na území Hlučína v oblas-
ti mládeže, tělovýchovy a sportu, 
sociálních služeb, podpory rodin, 
požární ochrany, kultury, vzdělává-
ní a vědy, zdravotnictví, protidro-
gových aktivit, prevence krimina-
lity a ochrany životního prostředí. 
Granty se budou poskytovat na 
projekty, které budou Hlučín vý-
znamně reprezentovat nebo jsou v 
zájmu města,“ uvedla Alena Mün-
strová, vedoucí odboru školství a 
kultury hlučínské radnice.  

Tiskopisy žádosti jsou k dispozi-
ci na odboru financí a na odboru 
školství a kultury Městského úřa-
du Hlučín nebo ke stažení na inter-
netových stránkách www.hlucin.
cz, záložka Formuláře. Nový pro-
gram pro hodnocení a poskytová-
ní dotací a grantů z rozpočtu města 
Hlučína pro rok 2015, který schvá-
lili zastupitelé na svém březnovém 
zasedání, je k nahlédnutí na odbo-
ru financí nebo na odboru školství 
a kultury Městského úřadu Hlučín 
nebo ke stažení na internetových 
stránkách www.hlucin.cz, záložka 
Granty, dotace a zápůjčky.

Dotace: informace podá odbor fi-
nancí, budova B, 1. poschodí, č. dv. 
B154 nebo B152, Andrea Hájková: 
e-mail: hajkova@hlucin.cz, tel.: 
595 020 244, nebo Krista Šofero-
vá: e-mail: soferova@hlucin.cz, 
tel.: 595 020 204.

Granty: informace podá odbor 
školství a kultury, budova B, 1. po-
schodí, č. dv. B101, Petra Řezáčo-
vá: e-mail: rezacova@hlucin.cz, 
tel: 595 020 293.                     (red)

Komunální odpad o velikonoč-
ních svátcích se nebude odvážet 
v běžném termínu, který tentokrát 
připadá na Velikonoční pondělí  
6. dubna, ale v náhradním čase  
v sobotu 4. dubna. 

Změna se týká pouze Bobrovní-
ků a v Hlučíně ulic Jasenky, Rov-
niny (od Vodárny směr Vrablovec), 
Boční a Na Závodí.                (red)

Velikonoce přesunou
svoz odpadu

Sedmdesáté výročí založení svého 
sboru oslaví v dubnu opavští hasiči. 
Připravili při té příležitosti atraktiv-
ní program pro širokou veřejnost, 
který lidem přiblíží jejich činnost. 

Oslavy vyvrcholí 25. dubna na 
Horním náměstí v Opavě Okresním 
svatofloriánským setkáním hasičů 
a hasičských zástav. „Na progra-
mu bude výstava hasičské techniky, 
slavnostní průvod městem, slaňo-
vání z radniční věže Hlásky, vypro-
šťování osob z havarovaného vozi-
dla a festival hasičských přípravek. 
Pro děti se chystají hasičské soutě-
že s dráčkem Hasíkem a samozřej-
mě sladkými odměnami,“ slíbila 
Petra Magerová z opavského hasič-
ského záchranného sboru.  

Městský požární sbor v Opavě byl 
založen přesně 23. dubna 1945, teh-
dy sídlil v požární zbrojnici v Rad-
niční ulici v Opavě. Složilo v něm 
patnáct hasičů. Jejich prvním veli-
telem byl Eduard Doležím. 

V současné době hasiči zasahu-
jí samozřejmě nejen při mimořád-
ných událostech, ale také plní ce-
lou řadu dalších povinností, jako 
je zjišťování příčin vzniku požárů, 
kontroly na úseku požární ochrany, 
stavební prevence, provádějí pre-
ventivně výchovnou činnost a ře-
ší projekt pro vzdělávání dětí pod 
názvem Hasík. Soušástí jejich prá-
ce  je i odborná příprava členů dob-
rovolných jednotek a od roku 2001 
také úkoly civilní ochrany.     (red)

Hasiči oslaví výročí
Svatofloriánským setkáním 
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psalo se 17. dUbna rokU 
2006 a jakUba Řezáče jeho 
sestŘenice daniela drobíková 
vyfotografovala U keŘe 
na své zahradě, když se 
chystal na pomlázkU. snímek 
je zveŘejněný v pUblikaci 
kronika jednoho rokU, 
kteroU v roce 2007 vydalo 
kUltUrní centrUm (kc) hlUčín. 

O devět let později vzniká po-
dobná fotografie. Opět je na ní keř, 
zhruba stejné vysoký, protože je 
pečlivě stříhaný, a Kuba o hodně 
vyšší a s postojem chlapa. V příš-
tích měsících až do příštího roku 
bychom chtěli zveřejňovat podob-
né dvojice fotek v každém čís-
le. Proto zalistujte v Kronice a po-
kud v ní najdete sebe nebo někoho 
z blízkých, pište na adresu grac-

kova@hlucin.cz. Po domluvě spo-
lečně pořídíme repliku tehdejšího 
snímku, případně ji můžete vyfo-
tografovat sami. Uvítáme také va-
še současné fotky míst, která jsou 
zachycena v publikaci. V mailu ne-
zapomeňte uvést své jméno, da-
tum původní fotografie (v publikaci 
vždy uvedeno pod snímkem) a kon-
takt na sebe, nejlépe číslo na mobil. 

Aby se vám lépe pátralo, nabízí 
KC Hlučín unikátní knihu za zvý-
hodněnou cenu 65 korun. Zakou-
pit ji je možné například v Infor-
mačním centru Hlučínska. „Kniha 
vznikla u příležitosti 750. výročí 
založení města. Jsou v ní fotogra-
fie z každého dne roku 2006, jak 
je svými fotoaparáty zachytili sa-
mi obyvatelé Hlučína. Celkem tak 
vzniklo na 5 tisíc snímků. Kniha 
se společně s neobvyklým projek-

Společně nafotíme, jak v Hlučíně běží čas

jakub řezáč 17. dubna 2006.
foto: daniela drobíková

jakub řezáč dnes.
foto: ivana Gračková

tem dostala i do Knihy českých re-
kordů,“ prozradil ředitel kulturního 
centra Zdeněk Kačor. 

Příští rok Hlučín oslaví už 760 let 
svého trvání. A to se bude publika-

ce opět hodit. KC totiž připravuje 
velkou soutěž o lákavé ceny, při-
čemž většina odpovědí se skrývá 
právě v Kronice jednoho roku. 

Ivana Gračková

Výstava komiksových obrázků z 
historie Hlučínska s názvem Hlu-
čínské století zahájí své putová-
ní v dubnu na hlučínské radnici ja-
ko připomínka 70. výročí konce II. 
světové války. Vernisáž bude ve 
čtvrtek 23. dubna v 17 hodin, ná-
sledována v obřadní síni městské-
ho úřadu přednáškou historika Jiří-
ho Nemináře o průběhu Ostravské 
operace na Hlučínsku.

„Od největšího bojového kon-
fliktu na území českých zemí le-
tos uplyne 70 let. Za tu dobu se ko-
lem události nakupila řada legend 
a mýtů, které hluboce zakořenily  
--v kolektivní paměti. Zároveň se 
průběh ofenzivy výrazně dotkl hlu-
čínského regionu. Přednáška je ur-
čena pro všechny, kteří se chtějí 
dozvědět zajímavé souvislosti ve 
vztahu ostravské operace a Hlu-
čínska,“ řekl Metoděj Chrástecký, 
ředitel Muzea Hlučínska.  Jiří Ne-

Historický komiks míří na radnici i do škol

Sídliště OKD-východ se dále vy-
lepšuje. Druhá etapa revitalizace 
začala v polovině března.

„Definitivně se upravují povrchy, 
vysazuje a ošetřuje se zeleň, rekon-
struovat se bude obslužná komuni-
kace a parkování za obchody kolem 
náměstíčka,“ řekla Lucie Barátová 
z odboru investic a správy majetku 
hlučínské radnice.

Úpravy sídliště začaly loni v zá-
ří. Do listopadu se stihly rekon-
struovat chodníky kolem bytových 

domů, obslužné komunikace a ve-
řejné osvětlení a vybudovat nová 
parkovací stání.  Na projekt zís-
kalo město dotaci 4 miliony ko-
run z programu Podpora regenera-
ce panelových sídlišť ministerstva 
pro místní rozvoj. Celkové nákla-
dy jsou bezmála devět milionů ko-
run. Rozdíl hradí město z rozpoč-
tu.                                            (red)

Úpravy sídliště OKD se chýlí k závěru

Nový aktivní osadní výbor Bob-
rovníků založil vlastní webové 
stránky, na kterých chce pro občany 
Bobrovníků a Malánek zveřejňovat 
projednávané dokumenty, informa-
ce o projektech i důležité odkazy. 

Adresa internetových stránek je 
osadnivyborbobrovniky.wbs.cz. 
Stránky si vzal na starost člen vý-
boru Jiří Kubenka a využil pro ně 
bezplatnou verzi webhostingu.  

„Chceme co nejaktivněji 
informovat obyvatele o záměrech 
obce, aby se jednoduše dostali k 
informacím o tom, co se u nás v 
Bobrovníkách chystá a plánuje. 
Současně věříme, že nám vlastní 
webové stránky poskytnou větší 
redakční volnost při zveřejnění 
zpráv o činnosti výboru,“ uvedl 
předseda osadního výboru Tomáš 
Schoffer.                                 (red)

Osadní výbor Bobrovníky 
má nové webové stránky 

Místní akční skupina Hlučínsko na 
začátku letošního roku. Neobvyklý 
komiks si nyní razí cestu do škol. 
Děti si díky němu udělají základ-
ní představu o pohnutých osudech 
kouta země, v němž žijí. Publika-
ci, která nepostrádá vtip a nadhled 

a přitom precizně zachy-

cuje historická fakta, mohou využít 
v hodinách hlavně učitelé dějepisu.  
I výstava, která vznikla ze zvětše-
nin komiksových obrázků, obohatí 
výuku, z muzea se bude stěhovat do 
hlučínských škol. Ty, které by o ni 
měly zájem, se už teď mohou hlásit 
v muzeu.                                     (iga) 

minář se spolu s Radimem Loko-
čem a Dagmar Quiskovou podí-
lel na tvorbě textů pro neobvyklý 
komiks stejného názvu. Autorkou 
jeho obrazové části je Radka Jos-
ková. Publikaci s podtitulem ob-
rázky z historie regionu a osudy je-
ho obyvatel vydala 
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Hlučín se připraVuje na 
neobVyKlou událost.  
V neděli 26. dubna  
V 11 Hodin se budou 
za VojensKýcH poct 
poHřbíVat do jednoHo 
z Hrobů na rusKém 
VojensKém HřbitoVě 
ostatKy uKrajinsKéHo 
letce. 

Dosud bylo na pomníčku napsá-
no, že tam leží neznámý voják. Teď 
přibude jméno: gardový poručík 
Vasilij Alexejevič Staško. 

Podivný příběh začali loni roz-
plétat v Klimkovicích, kam na 
konci války, 27. dubna 1945, jen 
tři dny před osvobozením nedale-
ké Ostravy a dvanáct dní před defi-
nitivním koncem války, spadla sti-
hačka Rudé armády. 

Zarazila se hluboko do země, pi-
lot byl na místě mrtvý. Jeho iden-
tifikační známka i zbraň se někde 
během vyprošťování těla a jeho 
pohřbívání kousek od místa tragé-
die, ztratily. Když se později tělo 
exhumovalo a přemístilo na hlu-
čínský vojenský hřbitov, nikdo už 
nepátral po tom, kdo byl neznámý 
voják. Až teď. 

Na náměstí v Klimkovicích totiž 
stojí památník vojákům Rudé ar-
mády, kteří zemřeli při osvobozo-
vání města. Je na něm vyvedeno 
třiadvacet jmen, na čtyřiadvacátém 
místě je napsáno pouze - neznámý 
poručík letectva.

Klimkovickým taková záha-
da nedala spát a místní místosta-
rosta Jakub Unucka spolu s rus-
kým konzulem v Ostravě Alešem 
Zedníkem začali pátrat po totož-
nosti pilota. Střípky poskláda-
li pamětníci, jméno se pak našlo i 
v databázi ruských padlých a ne-
zvěstných vojáků, kde se po zadá-
ní klíčových slov „poručíci s pří-

Ten kluk, co leží na hřbitově v Hlučíně, se jmenoval Vasilij

jmením na S, padlí či nezvěstní  
27. dubna 1945“ objevilo třináct 
stran jmen. 

„Tolik kluků v jedné hodnosti 
od jednoho písmene, zabitých 
týden před koncem války v jeden 
jediný den!“ povzdechl si konzul 
Zedník. Mezi jmény našel i letce 
Vasilije Staška z malé ukrajinské 
obce Terny v Sumské oblasti 
ležící několik desítek kilometrů 
na východ od Kyjeva, který se 27. 
dubna 1945 nevrátil ze vzdušného 
boje nad Ostravskem.  V roce 1945 
mu bylo dvaadvacet let! 

Definitivní důkaz pak objevili 
amatérští pátrači, kteří se ve spolu-
práci s Klimkovickými a s pracov-
níky muzea v Suchdole nad Odrou, 
pustili do hledání  letadla, které zů-
stalo zahrabané na místě dopadu. 
Podařilo se jim najít kousky roz-
padlého duralu a překližkové kon-
strukce letadla, části palubní vý-
zbroje i výstroje pilota.

„Vytáhli jsme postupně torza 
dvou palubních kanonů, pouzdro 
na mapy, čepici, botu dokonce i s 
patní kostí, ale i další ostatky pilo-
ta včetně kusu lebeční kosti, stov-

ky nábojů a především hvězdicový 
motor AŠ-82 ze stíhačky Lavočkin 
La-7, se kterou letěl právě Vasilij 
Staško,“ shrnuje výsledek pátrání 
pracovník suchdolského leteckého 
muzea Petr Bartošík. Na jednom 
z vytažených válců bylo dokon-
ce i číslo motoru Staškova letadla. 
Kosterní ostatky dostal k prozkou-
mání patolog ostravské nemocni-
ce, aby potvrdil jejich původ. Tyto 
ostatky se budou nyní pohřbívat v 
Hlučíně do původního hrobu. 

Pohřbu se zúčastní mezi jinými 
například generální konzul Ruska 
Andrej Šaraškin, ale také ukrajinští 
příbuzní pilota, které se podařilo 
najít, včetně jeho neteře. „Odjel 
jsem do Terny, kde jsem se potkal 
s neteří Vasilije Staška Lydií 
Maximovou. Setkání to bylo velmi 
vřelé. Paní Lýdie je nesmírně 
energická dáma. Ve svých 72 
letech stále působí jako aktivní 
advokátka,“ líčí dojemné okamžiky 
Jakub Unucka.

„Už si podrobně nastudovala his-
torii i současnost Klimkovic, Hlu-
čína a celé České republiky, aby 
věděla, kde její strýček padl. Mě-
la pořád jeho fotku, kterou rodi-
na schovávala. Byl to takový ušatý 
kluk. Když jsem ho viděl na sním-
ku, nevnímal jsem v něm vojá-
ka, ale spíše dítě,“ zmiňuje Unuc-
ka, který teď tituluje padlého letce 
stejně jako paní Lydie - Vasilko. 

„Vojenského pohřbu, který pomá-
há organizovat i naše město, se 
samozřejmě také zúčastním. Je to 
skoro neuvěřitelný příběh, který 
nám připomíná, že padlí vojáci 
nejsou jen nějaká čísla statistik, 
ale také smutné lidské příběhy,“ 
zmiňuje starosta Hlučína Pavel 
Paschek.               Ivana Gračková  

poslední pomníček na ruském hřbitově v Hlučíně nese nápis beziměnyj 
v azbuce. nahradí ho tabulka se jménem Vasilij staško.        foto: ivana Gračková

Retro čaj o páté s legendární hlu-
čínskou kapelou Akcent se chys-
tá na neděli 19. dubna v Kulturním 
domě. Parta muzikantů zahraje po 
dvaceti letech. 

„Na zábavách a diskotékách jsme 
hrávali pětadvacet let. Před dvace-
ti lety jsme skončili, každý měl své 
rodinné i pracovní povinnosti. A teď 
zase začínáme. Když jsem znova se-

dl ke klávesám, ani jsem si napopr-
vé hned nevzpoměl, kde se pouští,“ 
směje se kapelník Zdeněk Piprek.  
V kapele se vystřídalo na třicet hu-
debníků. Teď se dalo dohromady 
sedm pánů ve věku kolem 60 let, 
kteří po léta udržovali kontakty. Pří-
ležitostí k muzicírování po dlouhé 
době bude oslava patnácti let kultur-
ního domu.                                       (iga)

Hlučínská kapela Akcent 
zahraje po dvaceti letechProstranství před kulturním 

domem dozná změn.  Potřebuje 
oživit, zkrášlit, přebudovat cesty, 
měla by přibýt kašna či vodotrysk. 

Jak bude nakonec vypadat, 
vymýšlejí architekti, kteří se 
samozřejmě musejí držet různých 
norem a předpisů a také finančních 
možností. Naopak děti mají tu 
výhodu, že jejich fantazii neomezují 
ani předpisy, ani peníze, ani termíny.  
Proto město vyhlašuje soutěž o 

nejkrásnější a nejnápaditější návrh 
na to, jak by mohl prostor před 
domem kultury vypadat, co by na 
něm mohlo být. Děti, jejich rodiče 
nebo školy či mateřinky mohou 
posílat či donést svá výtvarná díla 
nejpozději do 10. května na adresu 
Městského úřadu Hlučín. Na obálku 
je nutné napsat heslo: Můj kulturní 
dům. Obrázky je možné zasílat také 
mailem na grackova@hlucin.cz s 
předmětem Můj kulturní dům. (iga)

Namalujte svůj kulturní dům
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adélce z darKoVičeK jsou 
tři roKy. její maminKa 
jana jaKubowsKá se už 
V těHotenstVí doVěděla, 
že se HolčičKa narodí 
s Hydrocefalem. 

Ve čtyřech měsících u ní lékaři 
diagnostikovali dětskou mozkovou 
obrnu, trpí epilepsií a protože mě-
la výživové problémy, před měsí-
cem prodělala operaci, při které jí 
lékaři zavedli výživovou sondu pří-
mo do bříška Adélka má centrální 
kvadruparézu, je schopna se pouze 
plazit s využitím jedné ruky, neu-
mí mluvit. 

Má roční sestřičku Viktorku, tak-
že rodiče se mají co ohánět, aby 
obě děti zvládli, fyzicky i finanč-
ně, protože nároky postiženého 
děvčátka jsou pochopitelně velké. 
Potřebuje nejrůznější pomůcky, z 
nichž mnohé musí hradit rodina, 
stejně jako nyní po operaci některý 
zdravotnický materiál. Adélce by 
navíc pomohla specializovaná tera-
pie, kterou si ale rodina také zatím 
nemohla dovolit. 

„Byli bychom rádi, kdyby Adél-
ka v budoucnu zvládla samostatně 
se alespoň trochu pohybovat, třeba 
se naučila ovládat vozík. Už teď ve 
třech letech je dost těžká, neumím 

Hlučín táhne za jeden trakař, veze pomoc Adélce

si představit, jak to budu zvládat v 
budoucnu,“ přeje si maminka. 

Hlučín chce Adélce pomoci a za-
jistit peníze na doplacení osmi ti-
síc korun za speciální vozík, který 
jí pomáhá pohybovat se, a také na 
neurorehabilitační terapii. Připravu-
je proto celou řadu akcí, na kterých 
bude získávat finanční prostředky. 
Zapojuje se do nich postupně stále 
více organizací i jednotlivců, kteří 
se hlásí se svými nápady. Už v břez-
nu dodaly děti ze škol své výrobky 
do jednoho ze stánků na farmářské 

trhy, peníze za jejich prodej již pu-
tovaly na Adélčino konto. Další vý-
robky děti připravují i na dubno-
vé trhy. Speciální účet pro Adélku 
založila Asociace rodičů dětí po-
stižených dětskou mozkovou obr-
nou a vozík i odborná neurorehabi-
litační péče se bude hradit přímo z 
něj, jakmile se na něm nashromáž-
dí dost peněz. 

Velkou akci připravuje i Kulturní 
centrum. Chce Adélce věnovat dru-
hý ročník Hlučínského trakaře so-
lidarity. Recesní závod s neobvyk-

lým přepravním prostředkem se na 
hlučínském náměstí bude konat ve 
středu 24. června. Každý závod-
ník uhradí startovné ve výši 20 ko-
run, výtěžek opět půjde na Adél-
čino konto. Pomoc Adélce sotva 
odstartovala a Hlučínští už ukazují, 
že když je to zapotřebí, umí táhnout 
za jeden provaz nebo v tomto přípa-
dě za jeden trakař. Redakce Hlučín-
ských novin bude vývoj sledovat a 
přinášet pravidelně zprávy nejen v 
samotném zpravodaji, ale i na webu 
města.                  Ivana Gračková

i při svém postižení je adélka šťastné dítě. svou bezprostředností umí rozesmát i svou maminku janu. 
foto: ivana Gračková

Jarní úklid nepotřebujeme jen do-
ma, ale i ve městě. Hlučín se proto 
letos opět zapojí do akce Ukliďme 
Česko. Celostátní termín je sobo-
ta 18. dubna, v Hlučíně se však se 
smejčením začne už v pátek. 

„Dělat pořádek do různých zákou-
tí přijdou zaměstnanci městského 
úřadu i příspěvkových organizací 
města a různých hlučínských spol-
ků, ale zapojit se mohou všichni, 
kteří chtějí přiložit společně ruku 
k dílu a setkat se přitom se souse-
dy,“ řekla Soňa Prášková, vedoucí 
odboru životního prostředí hlučín-
ské radnice. 

V pátek bude sraz úklidových sku-
pin ve 13 hodin hned na třech mís-
tech. U radnice se sejdou ti, kteří 
budou uklízet okolo nádraží, sraz 
u zámku bude mít parta, co si vez-
me na starosti pořádek okolo zám-
ku a podél komunikace Ostravské a 
u vchodu do areálu Hlučínského je-
zera se setkají dobrovolníci, kteří se 
vrhnou na úklid okolo štěrkovny. 

V sobotu se bude všude začínat v 
9 hodin ráno. Spolek dobrovolníků 

pro ochranu přírody z Hlučína Agri 
Nostra si bere na starosti úklid pís-
kovny a okolí kynologického areá-
lu, sraz účastníků bude na zastávce 
linky 67 na křižovatce ulic Rovni-
ny a Okrajová. Pořadatelé na mís-
tě připravují soutěže pro děti. Více 
informací najdou zájemci na webo-
vých stránkách spolku www.agri-
nostra.cz. 

Občanské sdružení Malánky má 
sraz u odbočky na Vrablovec. Zá-
jmový spolek, který spojuje sou-
sedy v Malánkách a stará se tam o 
kulturní akce, bude smejčit kolem 
hlavní cesty na Hlučín a kolem ko-
munikace na Vrablovec. Po dobře 
odvedené práci zve všechny na ma-
lé občerstvení. 

Osadní výbor Bobrovníky se roz-
hodl pro úklid lokality za hřištěm 
směrem k lesu a směrem k Hošťál-
kovicím od ulice Rekreační. Všich-
ni pomocníci mají sraz u místní ma-
teřské školy. 

Sbor dobrovolných hasičů Bob-
rovníky bude uklízet komunikace 
ve směru na Malánky, v lese k Opa-

vici, v lesích na Petřkovice a Lud-
geřovice. 

U kaple se sejdou Darkovičtí, pod 
taktovkou osadního výboru se bude 
uklízet kolem staré cesty K Mýtu, 
prostranství okolo kostela a příkop 
i prostranství u hřiště. 

Sbor dobrovolných hasičů Darko-
vičky se ujme staré cesty na Hlu-
čín s vyústěním za čerpací stanicí 
Shell. Osadní výbor OKD je garan-
tem úklidové akce na sídlišti OKD, 
kde se chtějí vrhnout na příkopy od 
sídliště k ulici K Mýtu. Sraz je na 
točně autobusu číslo 56.

„Pro všechny zúčastněné budou k 
dispozici pytle na odpady.  Odvoz 
sebraných odpadů zajistí TS Hlu-
čín. Doporučujeme brigádníkům, 
aby si vzali pracovní rukavice,“ do-
plnila Soňa Prášková.  Ti, kteří ne-
stinnou pomoci s úklidem, mohou 
ale také přispět svým dílem k po-
řádku ve městě. Stačí, když budou 
správně třídit odpad a nedělat nepo-
řádek na ulicích.  

A ohleduplní by měli být také pej-
skaři. Celkem 1600 psů by mohlo 

udělat z města smetiště, pokud by 
po nich jejich majitelé neuklízeli, 
což se bohužel často stává. Za zne-
čištění veřejného prostranství při-
tom majiteli psa hrozí pokuta až do 
výše 20 tisíc korun. 

Úklid města bude předzvěstí Dne 
Země, který připadá na 22. dubna. 
S ním spojené akce s ekologickou 
tématikou se uskuteční pod hlavič-
kou místní agendy 21 a Zdravého 
města Hlučín, které je členem ná-
rodní sítě zdravých měst. 

Už 14. dubna se školáci mohou tě-
šit na cestovatelské promítání Kou-
zelná planeta, 28. dubna pak pro-
běhne malování na chodník před 
kulturním domem určené pro děti z 
mateřinek, školy organizují soutěž 
ve sběru papíru.  

V kulturním domě bude 21. dubna 
vernisáž výstavy výtvarných prací 
žáků základních škol na téma Život 
na této planetě. Doprovodí ji ne-
jen vystoupení dětí ze ZUŠ, ale ta-
ké kabaret Popeláčci. Výstavu bude 
možné si prohlédnout až do konce 
měsíce.                                    (red)

S příchodem jara si společnými silami ukliďme Hlučín
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přírodoVědnou soutěž 
pro žáKy záKladnícH 
šKol připraVilo na páteK 
13. března HlučínsKé 
Gymnázium.  

Každou hlučínskou základní ško-
lu reprezentovala dvě družstva po 
třech žácích, kteří soutěžili ve zna-
lostech z matematiky, chemie, fy-
ziky, biologie a zeměpisu. V rámci 
soutěžního klání museli soutěžící 
odpovědět na teoretické otázky a 
plnit praktické úkoly. „Pořádáním 
soutěže rozvíjíme v žácích zájem 
o přírodní vědy, ale i o studium na 
gymnáziu. Školáci si takto mohou 
rozšířit své znalosti a dovednos-
ti zábavnou formou,“ řekl učitel z 
Gymnázia Josefa Kainara Hlučín 
Petr Klein. 

Nejvíce znalostí prokázala dvě 

Školáci testovali své znalosti na gymnáziu

družstva ze Základní školy Hornic-
ká, první místo získal tým ve slože-
ní Eliška Cigánová, Jiří Cingel, Da-
niela Dudková, druzí byli Kateřina 

Dluhošová, Ondřej Kulich, Ondřej 
Vjačka. Třetí místo vybojovali žá-
ci Základní školy Rovniny Nikol 
Baladová, Simona Bartošová, Len-

ka Kaštovská. Všechny tři týmy po-
stupují do finále, které se uskuteční 
v dubnu na Slezském gymnáziu v 
Opavě.                                     (red)

Z hezké akce se postupně stá-
vá ještě hezčí tradice. Na Základ-
ní školu Rovniny i letos přije-
lo prezentovat svou zemi v rámci 
projektu Edison sedm vysokoškol-
ských studentů z Japonska, Číny, 
Taiwanu, Indonésie, Tádžikistánu, 
Ukrajiny a Brazílie.

Po dobu jednoho týdne, kdy byli 
studenti ubytováni v rodinách na-
šich žáků, vznikala nová přátelství 
a angličtina se brousila do excelent-
ní podoby.

Již během prvního dne opadl po-
čáteční ostych v mluvení a po týd-
nu byl u žáků znát neuvěřitelný roz-
díl v plynulosti angličtiny. 

Zahraniční studenti představili 
své země prostřednictvím prezen-
tací a pestrých aktivit. Žáci všech 
ročníků měli možnost poznat da-
nou zemi nejen z fotografií a video 
ukázek, ale hlavně z autentického 
popisu jejich obyvatel. Doplňují-
cí otázky žáků se týkaly také kon-
fliktu na Ukrajině. Převažujícímu 
islámskému náboženství v Tádži-
kistánu byly věnovány samostatné 
hodiny. Bylo zajímavé sledovat, jak 
se proměňoval postoj žáků k islámu 
po diskuzi s Karimem, velmi srdeč-
ným mladým mužem vyznávajícím 
islám.                     Karin Jiříčková

učitelka angličtiny

Na Rovninách se učí angličtině i toleranci
Rychlobruslení, krasobruslení, 

hokej... všechny tyto sporty na 
ostrých nožích si mohli v únoru 
znovu po roce vyzkoušet žáci ZŠ 
dr. Miroslava Tyrše z Hlučína na 
Valentýnském bruslení v Buly 
Aréně v Kravařích.

Nejrychlejší byli v kategorii 
5. ročník Marek Handlíř, mezi 
šesťáky a sedmáky Jakub Drozd, 
osmým a devátým třídám kraloval 
Petr Šarközy a nejlepší bruslařkou 
se stala Lucie Thománková. 
Krasobruslařskou část ovládla 
taneční dvojice ve složení Kateřina 
Wasserbauerová a Nikola Pavelko-
vá.                                           (red)       

Valentýnské bruslení
Víkend na horách

Dům dětí a mládeže v Hlučí-
ně (DDM) zve děti od 8 let na ví-
kendový pobyt na horách, který 
se bude konat od 15. do 17. květ-
na. „Budeme ubytováni v turistic-
ké základně Kamenka v Oderských 
horách, kde je velmi čistý vzduch,“ 
láká pedagožka domu dětí Edita 
Studená. Přihlášky a bližší infor-
mace obdrží rodiče v DDM nebo 
emailem na studena@ddmhlucin.
cz.

Víceboj stmelí rodiny
Rodinná olympiáda se uskuteční 

na sportovním hřišti Základní ško-
ly Rovniny v sobotu 18. dubna od 
14 hodin. Zváni jsou všichni, kte-
ří mají chuť se trochu rozhýbat. 
„Sportovní akce je určená pro dě-
ti do dvanácti let a jejich rodiče. Na 
týmy čekají nenáročné sportovní 
disciplíny,“ řekla pracovnice pořá-
dajícího Domu dětí a mládeže Hlu-
čín Božena Kladivová.

Společně na ryby 
Rybářská soutěž pro děti a mlá-

dež Zlatá udice se chystá na pá-
tek 1. května. Pořádá ji mimořádně 
oblíbených rybářský kroužek Do-
mu dětí a mládeže Hlučín ve spo-
lupráci s místní organizací České-
ho rybářského svazu. Pro držitele 
dětských rybářských povolenek je 
soutěž povinná, má totiž formu do-
školení. Sraz je v 8 hodin na štěr-
kovně.                                      (red)

POZVÁNKYn

Veselé velikonoční pozdravení 
pro všechny Hlučíňáky i návštěvní-
ky města připravila parta z kulturní 
komise při zastupitelstvu. Aby je-
jí členové předvedli, jak by mohla 
vypadat propagace akcí, rozhodli 
se vystavět vlastními silami kousek 
od kulturního domu na hlavním do-
pravním tahu městem velikonoční-
ho zajíce ze slámy. 

„Stavěli jsme ho postupně. Slámu 
jsme si půjčili od zemědělců Aloise 
Fichny a rodiny Dihlových z Koz-
mic. Po Velikonocích balíky vrátí-
me,“ řekla organizátorka taškařice 
Marie Drobíková. Plány namalova-
li Lukáš Krček s Janou Kameníč-
kovou a prý hodně zjednodušili pů-
vodní představy. 

„Nakonec byli všichni rádi, že 

Slaměný zajíc dělá radost a zve na Velikonoce

slámový zajíc zvoucí na velikonoční kulturní program do Hlučína je vidět už 
zdaleka.                    foto: marie drobíková

jsme zajíce nakreslili jednodušší-
ho, než jsme původně chtěli. Jinak 
bychom ho stavěli ještě dnes,“ pro-
zradil Lukáš. „Se stavbou nám po-
máhali také Marcela Švecová, Ale-

na Čablová, Josef Hlubek a Dušan 
Gacík. Už první víkend bylo u za-
jíce plno dětí, tak snad se náš ná-
pad vydařil,“ dodala Marie Drobí-
ková.                                        (red)

žáci základní školy právě řeší test z chemie.              foto: petr Klein
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Hned dvě evropské dotace zpří-
jemní prostředí dětem z mateřské 
školy v Bobrovníkách. Už na pod-
zim se za dotační peníze zateplila 
celá budova včetně terasy. „Projekt, 
který přispěje ke snížení emisí skle-
níkových plynů a tím i ke snížení 
znečištění životního prostředí, byl 
financovaný Fondem soudržnosti,“ 
uvedla Lucie Barátová z odboru in-
vestic a správy městského majetku 
Městského úřadu v Hlučíně. 

V dubnu odstartovala rekonstruk-
ce zahrady u školky v přírodním 
stylu. „Modelací terénu, umístěním 
chodníčků a herních prvků vznik-
nou samostatné celky určené pro 
hry skupin dětí. Vznikne například 
vesnička, hmatový chodník, divoká 
přírodní scenérie se skálou a potů-

čkem, klidová zóna v altánu, pro-
stor pro hospodaření na záhoncích, 
pozorování hmyzu a ptactva u tůň-
ky a v hmyzím domečku, svah pro 
zimní radovánky,“ informovala Lu-
cie Barátová. Nebudou chybět ani 
klasické herní prvky, jako jsou pís-
koviště a skluzavka, ovšem vždy 
s využitím přírodních materiálů. 
Vznikne tak lákavé a dobrodružné 
prostředí pro každodenní hry dětí, 
které budou rozvíjet jejich vztah k 
přírodě. 

Oba projekty jsou spolufinanco-
vané Evropskou unií - Fondem sou-
držnosti, Evropským fondem pro 
regionální rozvoj a Státním fondem 
životního prostředí ČR v rámci 
Operačního programu životní pro-
středí.                                         (red)

Zahrada bobrovnické školy 
bude plná dobrodružství

Již podruhé se maminky s dětmi 
sešly v Domě dětí a mládeže Hlu-
čín na společné akci s názvem Vý-
tvarný občasník. 

Tentokrát bylo na programu plstě-
ní za sucha, výroba voňavých mý-
del a jarní quilling. „Děti bavilo 
tvoření, potěšilo je, že si mohou 
výrobky odnést domů. Ale atrak-
tivní pro ně bylo hlavně noční pře-
spání v prostorách dětského domu. 
Takže se už všichni těší na dal-
ší tvoření, které je naplánovano na 
letošní podzim,“ řekla pracovnice 
domu dětí Veronika Novosadová. 

Výtvarný občasník se líbil

Účastník posledního kola Česko-
slovenské Superstar Štefan "Itcho" 
Pčelár navštívil v únoru školu v 
Bobrovníkách. Neobvyklý host při-
jel za dětmi až ze slovenské Nitry. 

„Návštěva byla nečekaná, ale o to 
větší nadšení způsobila,“ prozra-
dila učitelka Veronika Kubenko-
vá. Děti se zajímaly o průběh sou-

těže, ptaly se, jak se stát zpěvákem 
a zda mají i profesionální zpěváci 
před vystoupením trému. Došlo i na 
společné zpívání. A co na setkání 
hvězda televizní soutěže? „Veľká 
besiedka s malými tvorcami našej 
budúcnosti v ZŠ Bobrovníky. Ši-
kovné deťúrence aj mi zaspievali, 
vďaka za úsmev na tvári!“      (red)

Superstar přijela na Bobrovníky

po společném zpívání společná fotografie.           foto: Veronika Kubenková

Doba se mění, děti jsou raději u 
počítačů než na hřišti. Romantiku 
společného stanování v přírodě ale 
žádná počítačová hra nenahradí.

 Dům dětí a mládeže Hlučín pro-
to letos opět pořádá pro děti letní 
stanové tábory na klasické stanové 
základně ve Sloupu v Moravském 
krasu, nedaleko jeskyně Macocha. 
Konat se budou ve dvou turnusech, 
a to od 18. července do 1. srpna a 
od 15. do 29. srpna. Cena za čer-
vencový pobyt je 4400 korun, za 
srpnový 3500 korun. Hlavním ve-
doucím bude opět Roman Skřítek 
Kotisa. 

„Stanová základna leží v klidné 

a čisté lokalitě, která je vyhledá-
vaná pro léčebné a tlumící účinky 
při chronických onemocněních hor-
ních cest dýchacích,“ prozradila ře-
ditelka domu dětí Marcela Košáko-
vá. Tábořiště se nachází na rozlehlé 
louce hned vedle lesa, ale zároveň 
sotva kilometr od centra obce. Zá-
kladna má kapacitu 46 míst ve sta-
nech pro děti a další místa pro per-
sonál tábora, součástí jsou i dva 
velké vojenské stany, které slouží 
jako sklad materiálu a také pod ně 
děti přesouvají své hry při špatném 
počasí. V lehkých dřevěných stav-
bách jsou kuchyně, jídelny, koupel-
ny a pět WC s betonovými jímkami. 

Do tábořiště, které je pod pravi-
delnou kontrolou Krajské hygienic-
ké stanice Brno, je přivedená voda 
z veřejného vodovodu, je tam i sa-
mostatný rozvod elektrické energie. 
V obci Sloup je pro případ potřeby 
denně k dispozici dětský lékař. Dě-
ti jsou ubytovány ve stanech s dře-
věnou podsadou s dřevěnými pa-
landami, na nichž jsou povlečené 
molitanové matrace. Táborníci si s 
sebou přivezou spací pytel a polš-
tářek. 

„O děti se starají zkušení pracov-
níci s dlouholetou praxí, kteří pro ně 
připravují zajímavý program. “ řek-
la ředitelka Košáková.             (red)

Romantiku a přírodu počítač nenahradí

Do netradičního programu s ná-
zvem Recyklohraní se už několik 
let zapojuje ZŠ Hornická v Hlu-
číně. „Úkolem hry je naučit žáky 
správně třídit elektroodpad,“ vy-
světlila učitelka Ľudmila Závac-
ká. Ve škole se nachází kontejne-
ry na sběr použitého a nefunkčního 
drobného elektroodpadu a bate-
rek. Sbírají tam také nefunkční a 
již nepoužívané mobilní telefony. 
Za odevzdaný elektroodpad získá-
vá škola body, za něž si může vy-
brat odměny. 

„Tak jsme získali například stůl 
na stolní tenis, míče do tělesné vý-
chovy, mikroskop do přírodovědy, 
pomůcky do výtvarné výchovy,“ 
doplnila Ľudmila Závacká. Žáci 
druhých a osmých ročníků se též 
zúčastnili programu Recyklohra-
ní hrou. V pětačtyřicetiminutových 
netradičních přednáškách ušitých 
na míru dětem různých věkových 
skupin se dověděli více o významu 
recyklace.                                 (red) 

Recyklace hrou 
děti z Hornické baví

své děti Karolínu a františka přivedla i alena janíková.         foto: božena Kladivová

Dveře dokořán 
Základní škola Tyršova pořádá  

8. dubna den otevřených dveří. Od 
7:50 do 13:00 se zájemci mohou 
podívat na vyučování, odpoledne 
do 15 hodin bude možné seznámit 
se s činností kroužků, čas od 14:30 
do 14:45 je vyhrazen na prohlídku 
školy.                                        (red)  
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VýstaVu jarnícH 
cibuloVin připraVují 
na duben Hlučínští 
zaHrádKáři. a o měsíc 
později oslaVí třicáté 
Výročí založení sVé 
orGanizace. pro zájemce 
cHystají celou sérii aKcí.

Milovníky květin zvou zahrádkáři 
na výstavu cibulovin od 22. do 24. 
dubna. Květen pak bude mimořád-
ně slavnostní. V tom měsíci, přes-
ně před třiceti lety, nově vzniklá 
základní organizace Českého sva-
zu zahrádkářů (ČSZ) Iris v Hlučí-
ně uspořádala svou první speciali-
zovanou výstavou. Na hlučínském 
zámku ji 30. a 31. května připome-
ne Výstava kosatců a pivoněk. „To 
ale nebude vše. Letošní výročí hod-
láme oslavit cyklem výstav a před-
nášek. Takzvané květinové dny, jak 
jsme sérii akcí nazvali, připravuje-
me ve spolupráci s Masarykovou 
střední zemědělskou školou v Opa-
vě a s Územním sdružením ČZS 
Opava,“ informoval za výbor orga-
nizace Zdeněk Seidl. 

Historie organizace se začala psát 
na podzim roku 1984, kdy základní 
organizace ČZS Hlučín - město po-
řádala klasickou podzimní zahrád-
kářskou výstavu. 

„Na ni jsem přinesl poměrně roz-
sáhlou kolekci českých odrůd chry-
zantém vyšlechtěných Janem  Dvo-
řákem ze Šlapanic, a kolekci jiřin. 
Asi se lidem líbila, protože mne 
tehdejší předseda Bruno Kladiva 
vyzval, abych v rámci základní or-
ganizace založil skupinu pěstitelů 
květin,“ vzpomíná Zdeněk Seidl. 

Iris zve za krásou květin, od jara do podzimu

Skupina se sešla poprvé v květnu 
1985. Klub Iris se o něco později 
od své mateřské organizace oddě-
lil. Hlavní náplní Irisu, jehož počet 
členů se postupně rozrostl na šede-
sát, byly a jsou specializované vý-
stavy květin a přednášky. 

„Mezi naše členy se připojili příz-
nivci květin nejen z České republi-
ky, ale také ze Slovenska a Polska. 
Jenže stejně jako v jiných podob-
ných organizacích i naše členská 
základna stárne, takže v součas-
né době je nás čtyřicet,“ objasnil 
Zdeněk Seidl. Za uplynulých tři-
cet let Iris Hlučín uspořádal 49 vý-
stav květin na různých místech, ja-
ko jsou Dům dětí Hlučín, Kulturní 
dům Hlučín, červený kostel Hlu-
čín, zámek v Šilheřovicích, zá-
mek Dolní Benešov, zámek Krava-
ře, Hotel Golf Šilheřovice, Lázně 
Klimkovice, Černá louka Ostrava, 

z výstavy lilií v roce 2011.               foto: zdeněk seidl

Kulturní dům Bolatice. Pravidel-
ně se zúčastňuje též výstav v Pol-
sku. Nejvýznamnějšími byla série 
výstav Iris Silesia a Lilium Silesia, 
které se konaly střídavě na českém 
a polském území. Organizace uspo-
řádala také 76 přednášek. Z počát-

ku byly otevřené nejen pro členy, 
ale i pro veřejnost. Na květnovou 
výroční členskou schůzi pozve Iris 
letos všechny své i bývalé zakláda-
jící členy. Konat se samozřejmě bu-
de v květnu, symbolicky v měsíci 
vzniku základní organizace.    (red)

Šetření o životních podmínkách 
domácností v České republice v 
současnosti organizuje Český stati-
stický úřad (ČSÚ). 

„Cílem je získat data pro výpočet 
ukazatelů peněžní a materiální chu-
doby,“ vysvětluje Jaromír Kartous, 
ředitel Krajské správy ČSÚ v Ost-
ravě. Šetření se bude postupně pro-
vádět až do 15. května. I v Hlučíně 
tedy může obyvatele oslovit speci-
álně proškolený tazatel. Ten je ov-
šem povinen prokázat se průkazem 
a pověřením spojeným s občan-
ským průkazem.  Lidé by tedy měli 
tazatelům vyjít vstříc a zodpovědět 
dotazy, ale zároveň zůstat opatrní, 
aby nenaletěli podvodníkovi. (red)

Statistici v Hlučíně

KVĚTINOVÉ DNY 2015
Výstavy se uskuteční v areálu Masarykovy střední zemědělské školy v 
Opavě, otevřené budou vždy od 10 do 17 hodin: 
22. – 24. dubna Výstava jarních cibulovin
23. – 25. června Výstava lilií, denivek a japonských kosatců
2. – 4. září Výstava mečíků a jiřinek
Vždy druhý den výstavy se bude od 17 hodin konat série tří hodinových 
přednášek: 
23. dubna Vše o narcisech, Výsadba a pěstování mečíků, Výsad-

ba a pěstování jiřinek
24. června Vše o liliích, Vše o kosatcích, Denivky – květiny pro 

líné zahrádkáře
3. září Sklizeň a skladování mečíků, Sklizeň a skladování ji-

řinek, Podzimní výsadba cibulovin

Rozsáhlý požár zachvátil ve stře-
du 18. března areál dřevařského zá-
vodu v Hlučíně. Na místě zasaho-
valo dvacet hasičských jednotek. 
Podle mluvčího hasičů Petra Ků-
dely oheň poničil dvoupodlažní 
objekt, v němž byly kanceláře, so-
ciální zázemí, kompresorovna a su-
šička. Vyšetřovatelé hasičů vylouči-
li, že by ho někdo založil úmyslně, 
příčinu dále vyšetřují. „Předběžně 
odhadovaná škoda jde do statisíců. 
Majetek, uchráněný rychlým zása-
hem, však určitě půjde do několika 
milionů korun,“ uvedl mluvčí. (red)

Více na http://www.hlucin.cz/
pro-obcany/tiskove-zpravy/poza-
r-drevarsky-zavod.html

Dřevařský závod poničil rozsáhlý požár 

Hasiči hasili nejen celé odpoledne, ale ještě celou noc.      foto: michal jačanin
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KuličKiáda, orientační 
běH, netradiční desKoVé 
Hry. to je jen KrátKý Výčet 
z douHé řady aKtiVit 
HlučínsKýcH zálesáKů.

Kuličkiádu pro všechny, kteří 
se chtějí bavit, pořádá v sobotu 
11. dubna u staré pískovny na 
Rovninách v Hlučíně turistický 
oddíl Zálesák.  Sraz je v 9.40 u 
klubovny Na Závodí 1468, což 
je bývalý agiťák, konec akce je 
plánován na 13 hodin. Hráči si 
musí vzít s sebou kuličky a dobrou 
náladu. Kuličikáda je první se série 
akcí, kterou Zálesáci pořádají pro 
všechny své kamarády a děti, co 
chtějí smysluplně trávit volný čas.  

„V průběhu roku se mohou děti dále 
zúčastnit například orientačního 
běhu, tajuplné hry ve městě, nebo 
si zahrát netradiční deskové hry. 
Informace o jednotlivých akcích 
budeme zveřejňovat na letáčcích 

ve vývěsní skříňce u restaurace 
Bětka, v Hlučínských novinách a 
především na webových stránkách 
www.zalesak.hlucin.com,“ přislíbil 
za vedení oddílu Jan Říčný. V 
oddíle už se těší, že společné akce 
přilákají další členy do party, která 
pořád něco podniká. Takhle popsali 
svůj výlet do Ostravy: 

„Předposlední únorový víkend 
jsme vyrazili na netradiční výpravu 
do Ostravy. V sobotu jsme se tedy 
sešli na autobusáku v počtu 19 
kousků. Nakoupili jsme celodenní 
lístky, ke kterým je o víkendu 
neskutečný bonus – na jeden lístek 
může jet až pět lidí, z toho dva 
dospělí. Celodenní ježdění za 16 
korun je super a budeme ho využívat 
častěji. První zastávku jsme měli na 
věži ostravské radnice, poté jsme se 
vypravili do Ostravského muzea. 
Po jeho prohlídce jsme absolvovali 
krátkou hru ve městě, při které měly 
čtyři týmy za úkol získat razítko v 

hotelu Imperial, podpis libovolného 
číšníka, nebo třeba účtenku z Tesca. 

Po dvanácté jsme vyrazili tramvají 
do Poruby na smyčku, odkud jsme 
prošli kolem bludného balvanu 
přes les až k hvězdárně, kde jsme 
se zúčastnili komentované ukázky 
hvězdné oblohy. Při filmové 
projekci se uložili na zem, přičemž 
Tobi v poslední řadě se uložil 
natolik pohodlně, že poslední, co si 
pamatoval, byl název filmu.

Nocovali jsme v klubovně v 
Zábřehu, kde jsme hráli deskovky, 
fotbálek nebo plnili odborky. Po 
snídani jsme vyrazili do Bělského 
lesa, kde jsme soutěžili v délce 
skluzu, pořádali jsme závody psích 
spřežení, kdy dva členové týmu byli 
psi a jeden člen nahrazoval saně, 
které musely klouzat po ledu. Pak 
už jsme jen douklízeli klubovnu 
a před půl jednou jsme vyrazili 
domů. Prostě skvělý víkend.“  

(redakčně kráceno)

Zálesák se baví, a potěšit chce i jiné

Začněte trénovat, vyzývají pořa-
datelé Hlučínského půlmaratonu. 
Jeho druhý ročník se chystá na so-
botu 30. května. 

„Hlavního závodu loňského prv-
ního ročníku se zúčastnilo na 80 
běžců. Věřím, že letos jich bude 
ještě výrazně více, možná kolem 
dvou stovek,“ je přesvědčen Pe-
tr Breitkopf, ředitel pořádajícího 
Sportovně rekreačního areálu Hlu-
čín.  

Poběží se 21,09 km, přičemž zá-
vod se bude měřit systémem Time-
chip, přes který je možné se také 
zaregistrovat.  Zájemci se ale mo-
hou hlásit i na místě ráno od 8 do 
9.30. Startovat se bude v 10 hodin 
od velkého bufetu. Časový limit 

pro zdolání tratě, která povede lou-
kami, po polních cestách a jen mís-
ty po betonu, je tři hodiny. Soutěžit 
se bude v kategoriích muži do 40, 
muži do 50, muži do 60 a muži nad 
60 let, ženy do 40 a ženy nad 40 let. 
Pro první tři v každé kategorii bu-
dou připraveny finanční ceny. Mé-
ně zdatní běžci si mohou vyzkoušet 
závod na 9 kilometrů, který bude 
bez časového omezení, vítězové se 
dočkají věcných cen.  

Součástí sportovního dne bude ta-
ké běh pro děti, které nebudou pla-
tit startovné. Více informací najdou 
zájemci na www.http://prajzskybk.
webnode.cz/prajzska-bezecka-li-
ga/, na Facebooku Hlučínské běhy, 
nebo na www.timechip.cz.     (red)

Druhý hlučínský půlmaraton 
prověří kondici vytrvalců 

Víceúčelové hřiště Darkovičky
pondělí - neděle 8:00 - 21:00 hod. 
Ve dnech školního vyučování je od 8:00 - 15:00 hod. vyhrazeno pro ZŠ Darkovičky
Víceúčelové hřiště ZŠ dr. M. Tyrše v Hlučíně (v provozu duben-říjen)
pondělí - pátek 16:00 hod. - 20:00 hod. sobota a neděle 10:00 - 13:00  a 14:00 - 20:00 hod.
Víceúčelové hřiště ZŠ Hlučín-Rovniny (v provozu duben - říjen)
dny školního vyučování 16:00 - 20:00 hod. mimo dny školního vyučování 10:00 - 20:00 hod.
Zahrada MŠ Severní (v provozu duben - září)
duben, září: pondělí - pátek 16.30 hod.–18.00 hod. mimo provozní dny MŠ 14.00 – 18.00 hod.
(soboty, neděle, svátky, prázdniny)
Zahrada Dětská Rehabilitace Hlučín, ul. Hluboká (v provozu duben - říjen)
pouze v pracovní dny 11:30 - 17:30 hod.

Pojďte sportovat
na městská hřiště

Jarní sluníčko láká ven a k pohy-
bu.  Ke sportování už mohou všich-
ni zájemci v Hlučíně využívat zdar-
ma i místní hřiště, která se v dubnu 
otevírají pro veřejnost. 

K dispozici jsou pro ně hřiště u 
základních škol Tyršova a Rovniny, 
víceúčelové hřiště v Darkovičkách 
a zahrady u Mateřské školky 
Severní a u Dětské rehabilitace 
Hlučín v ulici Hluboké.          (red)

Čertík přijel cvičit z Třebovic

sportovní hala v Hlučíně je exponovaným místem, pro svá setkání si ji 
vybírají nejen hlučínští sportovci. V polovině března se do ní sjely gymnastky 
z celé moravy, konal se v ní závod s veselým názvem třebovický čertík. 
fotoaparát zachytil, kterak před soutěží připravovala své malé svěřenkyně 
simona Válková z sKmG zlín. pečlivé protažení se vyplatilo, oddíl si odvezl 
pět medailí. a protože se děvčatům „na čertíkovi“ líbilo, přibalily si všechny 
na cestu domů ještě ty nejlepší reference na Hlučín.        foto: michal Kubíček 

Děti se utkaly 
v královské hře

Šachový turnaj, který se setkal 
s velkým ohlasem dětí, pořádal 
šachový kroužek Domu dětí a 
mládeže v Hlučíně 7. března. 

Účastnilo se ho osmnáct hráčů 
z Hlučínska i Ostravy, kteří se 
v královské hře utkali o věcné 
ceny. Zvítězili Lukáš Bravanský, 
Michal Bravanský, Kateřina 
Anna Janošová, Ivo Walach, 
Vojtěch Frolík, Michal Pinko. 
Nejúspěšnějším reprezentantem  
hlučínského kroužku byl Jan 
Plaček, který skončil na 5. místě. 

„Zvláštní cenu získal nejmladší 
člen našeho kroužku Tomáš 
Reichel. Je mu teprve pět let a hraje 
výborně, už jezdí i na turnaje. V 
březnu byl dvanáctý,“ prozradila 
pracovnice domu dětí Veronika 
Novosadová. Šachový kroužek 
probíhá v DDM každý čtvrtek od 
17 hodin do 18.30. A přibírá další 
zájemce, stačí na přihlásit.       (red)
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Aktuální přehled akcí
v Hlučíně a okolí 
najdete vždy na 

info.hlucinsko.com
v záložce Kalendář akcí

TJ Hlučín – oddíl rekreačního sportu Vás zve 
na

ZUMBU A KONDIČNÍ CVIČENÍ!!!

KDY? každou středu
KDE?  malá tělocvična ZŠ Rovniny
(vchod od hřiště z velké tělocvičny)

V KOLIK? od 19.00 hod. do 20.00 hod.

● Každá hodina je trochu jiná
● Příjemná, rodinná atmosféra

● Super cena
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hlučínskénoviny
Farmářské trhy zavoní Velikonocemi

Hazard v Hlučíně končí. 
V březnu o tom rozhodli 
zastupitelé. 
Čtěte na straně 2

Karabáče, Kraslice i další 
VeliKonoční ozdoby 
oboHatí farmářsKé trHy, 
Které se budou opět 
Konat na HlučínsKém 
náměstí V sobotu 
4. dubna, další paK 
18. dubna. 

A protáhnou se až do května, pro-
tože ohlasy jsou mimořádně dobré. 
Lidé se opět mohou těšit na stánky 
s domácími masnými produkty, se-
zónní zeleninou a ovocem, čerstvý-
mi šťávami, pekařskými i mléčný-
mi výrobky včetně domácích sýrů, 
jogurtů a čerstvého másla.  Přibý-
vat budou sazenice květin a zele-
niny i čerstvé bylinky. Sortiment 
bude samozřejmě od drobných vý-
robců a pěstitelů z regionu. 

Po prvních trzích v březnu se pro-
dejci ihned sami hlásili na další ter-
míny. „Březnové hlučínské trhy 
byly moc hezké a příjemné, a vel-
mi pozitivně překvapily. Byla jsem 
zpočátku skeptická, ovšem organi-
zátoři jsou velmi schopní a lidé v 
Hlučíně nad očekávání milí. Ráda 
se zúčastním dalších trhů,“ prohlá-
sila Zora Hajek, která přivezla dže-
my z manufaktuřy z ovoce sbírané-
ho na loukách a v lesích Jeseníků. 

 „Už den po prvních trzích jsme 
měli všech našich čtrnáct stán-
ků zablokovaných. Na druhých 
březnových trzích bylo osmadva-
cet prodejců, mnoho jich přijelo s 
vlastním zázemím. A počítáme, že 
v dubnu přibydou ještě další,“ in-
formovala Eva Neubauerová z po-
řádajícího Sportovně rekreačního 
areálu. „Když jsem přišla s myšlen-
kou na pořádání farmářských trhů, 
nebyla jsem si jistá, zda se v Hlu-
číně uchytí. Ale ohlasy jsou vel-
mi dobré, lidí chodí hodně. Proto 
už jsme se dohodli, že trhy budou 
pokračovat co dva týdny i v květ-
nu. Věřím, že se nám daří budo-
vat novou tradici, jež zase o něco 
více oživí náměstí, které by mělo 
být centrem společenského života 
města,“ řekla místostarostka Blan-
ka Kotrlová.          Ivana Gračková

Historicky první farmářské trhy v Hlučíně, které se konaly v sobotu 7. března, 
zcela zaplnily náměstí.  do budoucna by se mohly stát nejen místem pro pro-
dej a nákup žádaného sortimentu, ale také příležitostí k setkáním přátel, sou-
sedů.                                                                                                     foto: michal Kubíček

Kostel sv. Markéty na hlučínském 
hřbitově, starousedlíky zvaný Mar-
getka, slouží už mnoha generacím 
Hlučíňáků jako místo posledního 
rozloučení s jejich blízkými zemře-
lými.

Smuteční obřady většinou dopro-
vází hudba místních varhan, kte-
ré byly postaveny na přelomu 19. 
a 20. století. Už několik let se na 
jejich zvuku projevuje rapidně se 
horšící technický stav. V poslední 
době se na nich dokonce projevi-
la závažná závada, jejíž odstranění 
vyžadovalo zásah odborné varha-
nářské firmy. Při celkové prohlíd-
ce nástroje se ukázalo, že jeho stav 
je horší, než jsme předpokládali. 
Dřevěné části jsou silně napadeny 
dřevokazným hmyzem, kožené a 
plstěné části je třeba vyměnit. 

Pokud varhany brzy komplet-
ně neopravíme a neošetříme im-
pregnací proti hmyzu, nástroj ne-
přežije déle než pět let. Odhad 
nákladů na nejnutnější práce včet-
ně demontáže a zpětné montáže 
varhan je asi 250 tisíc korun. Práce 
budou trvat zhruba čtvrt roku a mě-
ly by začít co nejdříve. 

Hlučínská farnost v rozpočtu le-
tošní rok s takovým výdajem ne-
počítala. Musí proto na naléhavou 
opravu finance zajistit. Obrací-
me se proto na potenciální dárce a 
sponzory s prosbou, aby pomohli 
poškozené varhany zachránit. Jen 
tak bude Margetka dále sloužila ja-
ko důstojné místo pro většinu po-
hřbů v našem městě. 

Martin Šmíd
farář hlučínské farnosti

Varhany v Margetce 
potřebují opravu

Veřejné zastupitelstvo se usku-
teční v kulturním domě 
9. dubna od 16 hod., v řádném 
termínu. mimořádně se sejde 
také 23. dubna v 16 hodin. 
Více čtěte na webu města 
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MÍSTO KYTIČKYn

ŘÁDKOVÁ INZERCEn

Přivítali jsme:
Petr Lasák *2015
Ondřej Polášek *2015
Adam Janeček *2014
Klaudie Jakýmová *2014
Rozálie Kijanicová *2014
Kristýna Světlíková *2014
Andrea Kotlářová *2014

Jubilanti:
Edeltruda Pecuchová *1927
Terezie Janíková *1933
Hedvika Žvaková *1931
Adolfa Gatnarová *1934

Dodatečně a s omluvou posíláme 
kytičku s přáním všeho dobrého a 
pevného zdraví i březnovým osla-
vencům: 
Helena Salvetová *1930
Věra Holaňová *1931
Jan Biskup *1928 

Rozloučili jsme se:
Ruth Paluvová *1925
Karla Bialasová *1928
Zdenka Antončíková *1931

2. 4. 2015 – Zelený čtvrtek  
Hlučín: 18:00
Darkovička: 18:00
3. 4. 2015 – Velký pátek
Hlučín: 18:00
Darkovičky: 18:00
4. 4. 2015 – Velikonoční vigilie 
Hlučín: 21:00
Darkovičky: 19:30
5. 4.2015 – Boží Hod Velikonoční  
Hlučín: 7:15, 8:30, 10:00
Darkovičky: 8:00, 10:00
6. 4. 2015 – Pondělí Velikonoční 
Hlučín: 7:15, 8:30, 10:00
Darkovičky: 8:00, 10:00
Domov pod Vinnou horou: 9:00

BOHOSLUŽBYn

10. schůze Rady města Hlučína,  konaná dne 16. března 2015 
rozhodla o záměru  prodat níže uvedené nemovitosti. 

1) BYTOVOU JEDNOTKU č. 1347/20, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu čp. 1347 v k.ú. Hlučín obálkovou metodou – s určenou minimální kupní cenou  700.000,- Kč.

Jedná se o byt velikosti 3 + 1 o výměře 73,20 m2 (sklep o výměře 1,8 m2, 
bez balkonu), v VII. NP domu  v Hlučíně, ul. Cihelní  3.

Obálku označit ,,Výběrové řízení na prodej bytové jednotky 
č. 1347/20, ulice Cihelní 3 v Hlučíně – NEOTEVÍRAT“.

2) BYTOVOU JEDNOTKU č. 1347/21, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu čp. 1347 v k.ú. Hlučín obálkovou metodou – s určenou minimální kupní cenou  450.000,- Kč.

Jedná se o byt velikosti 2 + 1 o výměře 55,8 m2 + sklepní kóje o výměře 1,8 m2, 
s balkonem o výměře 2,6 m2, v VIII. NP domu  v Hlučíně, ul. Cihelní 3. 

Obálku označit ,,Výběrové řízení na prodej bytové jednotky 
č. 1347/21, ulice Cihelní 3 v Hlučíně – NEOTEVÍRAT“.

3) BYTOVOU JEDNOTKU č. 1613/12, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu čp. 1613  v k.ú. Hlučín obálkovou metodou – s určenou minimální kupní cenou  500.000,- Kč.

Jedná se o byt velikosti 2 + 1 o výměře 57,5 m2 + sklepní kóje o výměře 1,3 m2, 
s balkonem o výměře 4,6 m2, v V. NP domu  v Hlučíně, ul. Dukelská 2.

Obálku označit ,,Výběrové řízení na prodej bytové jednotky 
č. 1613/12, ulice Dukelská 2 v Hlučíně – NEOTEVÍRAT“.

4) BYTOVOU JEDNOTKU č.1326/4, včetně spoluvlastnického podílu na společných 
částech domu čp. 1326 a zastavěném pozemku parc. č. 3088/23  v k.ú. Hlučín obálkovou 
metodou – s určenou minimální kupní cenou  230.000,- Kč. Jedná se o byt velikosti 1 + 1
 o výměře 33,30 m2  + sklep č. 4, bez balkonu,  v II. NP domu  v Hlučíně, ul. J.Seiferta 7.

Obálku označit ,,Výběrové řízení na prodej bytové jednotky 
č. 1326/4, ulice J.Seiferta 7 v Hlučíně – NEOTEVÍRAT“.

5) BYTOVOU JEDNOTKU č.1193/17, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu čp. 1193 a zastavěném pozemku parc. č. 2088/4  v k.ú. Hlučín obálkovou metodou

 – s určenou minimální kupní cenou 490.000,- Kč. Jedná se o byt velikosti 2 + 1 o výměře 61,30 m2,
s balkonem o výměře 2,60 m2 + sklepní kóje o výměře 1,5 m2 v V. NP domu  v Hlučíně, 

ul. ČSA 30. Obálku označit ,,Výběrové řízení na prodej bytové jednotky 
č. 1193/17,  ulice ČSA 30 v Hlučíně – NEOTEVÍRAT“.

Prohlídky jednotlivých bytů jsou možné po dohodě na odboru městského majetku MěÚ Hlučín.

Nabídky v zalepených nebo zapečetěných obálkách s příslušným označením 
zašlete (nebo doručte osobně na podatelnu MěÚ) na adresu:  Městský úřad 

Hlučín, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín do 18.5.2015, 17:00 hodin.

Bližší informace budou poskytnuty odborem městského majetku: p. Pavlíková, tel 595020266, 
e-mail: pavlikova@hlucin.cz, Ing. Zmrzlík, tel. 595020210, e-mail: zmrzlik@hlucin.cz

n Dlouhodobě pronajmu byt 3+1 
po rekonstrukci, 4. p. s výtahem, 
v Hlučíně. Tel.: 732 147 626.

n Pronajmu byt v centru Hlučína. 
Tel.: 777 222 997.

Majáles v květinovém stylu se bude v Hlučíně konat 

7. května. Pořádá ho haťský spolek Ha Kultura, průvod městem, 

stavění májky a vyhlášení krále a královny majálesu organizují 

studenti gymnázia. Více informací v příštím, květnovém 

vydání Hlučínských novin.



Zahradnictví Michňa

U Stadionu 4, Hlučín (směr silo)
Po – Pá: 8.00 – 18.00 hod

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

zahradnictvimichna@seznam.cz

www.zahradnictvi-michna.cz

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

hnojiv, zahradních substrátů, postřiků a semen,
akce vřes - od 19,-, růže od 39,- Kč

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

800 888 838
602 855 888



i
Pronajmu nebytový 

prostor vhodný na prodejnu 
v Hlučíně, Hrnčířská 22 

(bývalá prodejna skútrů).

Prodejní plocha 78 m², sklad a zázemí
29 m². Samostatné měření energií.

Informace na tel. čísle: 608 71 24 23 




