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hlučínskénoviny

Lidé se berou čím dál méně, 
svateb v Hlučíně výrazně ubylo.  
Snoubenci si často chtějí říci své 
ano v romantickém prostředí.

Čtěte na straně 3

Mažoretky z celé Moravy,  
Slovenska i Polska se sjely do  
Hlučína. Na mezinárodních  
závodech se dařilo i domácím. 

Čtěte na straně 11

Zloději vykradli kasičku s dary. 
Dětský ranč v Hlučíně přišel  
o několik tisíc korun na krmení 
pro koně. 

Čtěte na straně 4

Sportovně rekreační areál a Kul-
turní centrum Hlučín by se měly 
spojit pod jednu hlavičku. 

Zásadní změnou ve fungování 
kultury a sportu se budou zabývat 
zastupitelé na svém jednání ve čtvr-
tek 17. března. Do jedné organizace 
by se měly slučovat Sportovně re-
kreační areál Hlučín a Kulturní cen-
trum Hlučín. Nově vzniklá organi-
zace, která by měla začít fungovat 
od 1. ledna 2017, se bude jmenovat 
Sportovní a kulturní centrum Hlu-
čín. 

„Chceme zefektivnit chod měst-

ských organizací. Pokud dojde k je-
jich spojení, výrazně ušetříme ne-
jen na mzdových nákladech, ale i 
na technickém vybavení,“ objasni-
la místostarostka Blanka Kotrlová. 

Například promítací technika, kte-
rou v létě používal Sportovně re-
kreační areál při letních projekcích, 
se mimo sezonu používá v kultur-
ním domě, kde se nově promítají  
o víkendech filmy pro děti i dospě-
lé. Navíc vytížení pracovníků je na 
štěrkovně výrazně větší v létě, kdy 
jich zase není tolik zapotřebí v kul-
turním domě.

Sloučení obou organizací umož-
ní jejich bezproblémové přechody 
mezi oběma areály dle aktuální po-
třeby. Také lepší koordinace akcí ve 
městě je jedním z podstatných ar-
gumentů, proč se vedení města roz-
hodlo změnu zastupitelům navrh-
nout.

Jednání zastupitelstva, které je ve-
řejné a tedy otevřené pro všechny 
zájemce, kteří chtějí sledovat počí-
nání svých volených zástupců, se 
17. března uskuteční od 16 hodin  
v Kulturním domě Hlučín.  

Ivana Gračková

Sport a kultura by k sobě mohly mít blíže

Mimořádný projekt, založený na živém souboji dvou kapel hrajících balkánskou hudbu, připravují na letoš-
ní XII. ročník pořadatelé festivalu Štěrkovna Open Music, který se poslední červencový víkend uskuteční na 
Hlučínském jezeře. Program nazvali Balkan Battle live. V divoké bitvě se utkají rumunská dechovka Fanfa-
ra Transilvania a parta pražských punkových klaunů Circus Problem. Půjde pravděpodobně o první takovýto 
mezinárodní souboj na českých pódiích. „Podobné souboje jsou běžné. Vždy ale spolu soupeří třeba dvě ru-
munské dechovky. V našem případě jsme se rozhodli tento model posunout a nabídnout něco, co tady ještě 
nebylo. Mezinárodní hudební bitvu,“ vysvětlil pořadatel festivalu David Moravec. 

Pokračování na str. 6 

Farmářské trhy se po zim-
ní přestávce vracejí do Hlučí-
na. První jarní, s velikonoč-
ní tématikou, proběhne v sobotu  
19. března netradičně na nádvoří 
zámku. 

„Drobní pěstitelé a výrobci při-
vezou opět domácí sýry, jogur-
ty, džemy, netradiční pečivo, vo-
ňavé klobásy, čerstvou zeleninu 
i jarní sazenice. Speciálně bu-
de v prodeji i zabíjačkový ovar 
a prejt,“ prozradil ředitel pořádají-
cího Sportovně rekreačního areálu 
Hlučín Petr Breitkopf. K poslechu 
a pro dobrou náladu bude hrát ka-
pela Country gang. 

Trhy v dubnu a květnu budou 
opět na náměstí 9. a 23. dubna  
a 7. a 21. května. „Během jara chce-
me vyzkoušet novou formu jejich 
pořádání. Budou probíhat v rámci 
sítě pod názvem České trhy,“ dopl-
nil Petr Breitkopf.                     (iga)  

Na festivalu se utkají kapely
v balkánském rytmu

Farmářské trhy
budou i u zámku

Vystoupení české kapely Circus Problem je zážitkem nejen hudebním, ale i vizuálním.                                              Foto: archiv

Policisté hledají svědky noč-
ní krádeže. Osmnáctiletou dívku 
okradl 21. února v noci dosud ne-
známý pachatel. 

V Seifertově ulici jí vytrhl z ru-
ky kabelku, ve které měla peněžen-
ku se třemi tisíci korunami, různé 
osobní doklady, měsíční průkazku 
na autobus, kartu vstupu do škol-
ského zařízení a dva mobilní tele-
fony. Naštěstí ji nezranil. Způsobil 
jí ale škodu přes 13 tisíc korun. 

„Policisté z hlučínského obvodní-
ho oddělení žádají případné svěd-
ky celé události nebo osoby, které 
by mohly o pachateli podat nějaké 
informace, aby se obrátili se svým 
svědectvím na telefonní číslo 974 
737 701 nebo na linku tísňové-
ho volání Policie České republiky 
158,“ řekl mluvčí policie v okrese 
Opava René Černohorský.       (red)

Hledají se svědci



SLOVO STAROSTYn
Nejen chlebem živ je člověk...
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Snad každá rodi-
na napřed nakou-
pí chleba a máslo 
a zeleninu a ovo-
ce, zaplatí bydlení 
a teplo, oblečení a 

boty. A pak si odloží alespoň nějaký 
obnos, aby si zašla do kina, divadla 
či na koncert nebo si koupila novou 
knihu, případně cédéčko.

Jaký je poměr té materiální,  pro 
prosté přežití nezbytné potravy, 
a oné potravy duchovní, se rozho-
duje podle svých možností, potřeb 
a duševní vyspělosti. I v dobách 
nejtěžších, jak ukazují dějiny, si li-
dé za každé situace vždy našli pro-
středky, aby naplnili i své kulturní 
potřeby. 

Úplně stejně jako rodiny či jed-
notlivci to mají a vždy měla i ce-
lá města. Dříve musela budovat 
a opravovat cesty pro dostavní-
ky, dnes musí stavět a vyspravovat 
silnice pro auta. Na věci nezbytné 
se musely dát dohromady peníze 
vždycky. Tam, kde dokázali uškud-
lit i na věci zbytné, se dnes mají čím 
chlubit, třeba nádhernými budova-
mi, ceněnými sochami, literárními i 
hudebními díly. A my je obdivujeme 
za jejich tehdejší osvícení. 

V Hlučíně to víme. Proto když 
jsme připravovali rozpočet, věděli 
jsme, že musíme vyčlenit peníze na 
všechno to nutné, jako jsou chod-
níky, parkoviště, opravy městských 
objektů. Ale stranou jsme dali hro-
mádku i na to výjimečné, třeba na 
sochu pro veřejný prostor. Snad to 
ocení nejen budoucí generace, ale i 
naši současníci.

DVouLetéHo CHLaPCe 
ještě čekají roky DřiNy. 
jeHo šaNCe jSou aLe VeLké. 

Dvouletý František Štěpáník  
z Hlučína mluví. Chlapec, který tr-
pí dětskou mozkovou obrnou, má 
vážné pohybové postižení a na-
víc dosud nemluvil, se rozvyklá-
dal během svého měsíčního pobytu 
v Sanatoriích Klimkovice. Speciál-
ní intenzivní rehabilitaci včetně lo-
gopedické průpravy, kterou tam na 
přelomu letošního ledna a února 
absolvoval, mu zaplatili lidé z Hlu-
čína. 

„První dva týdny v lázních byl 
František plný energie. Ten po-
slední, čtvrtý týden už byl ale hod-
ně unavený. Někdy při cvičení 
plakal. Ale udělal obrovské pokro-
ky. Je zpevněný. Když stojí, stačí, 
že ho držím za jednu ruku, to by-
lo dříve nemyslitelné. S pomocí  
a podporou fyzioterapeutky vydr-
ží dokonce chodit i dvacet minut. 
A navíc řekl své první slabiky. Na-
před označil husu, ga ga ga. Ví, že 
ma ma jsem já, babička je ba,“ vy-
práví Františkova maminka Marti-
na. Když František řekl svou první 
slabiku, měla neuvěřitelnou radost. 

„Absolvovali jsme speciální pro-
gram RehaKlim. Teď budeme mu-
set cvičit doma a samozřejmě bu-
deme docházet i na ambulantní 
rehabilitace. Mám velkou radost, 
že se pro nás uvolnilo místo také na 
Dětské rehabilitaci Hlučín,“ dopl-
nila Martina Štěpáníková s nadějí, 
že její dvouletý syn má velké šan-
ce minimalizovat svůj handicap. 
Jenže pouze za předpokladu, že 
zvládne on i celá rodina obrovskou 
dřinu, která je s tím spojená.  Fy-
zioterapeuti navíc Františkovi do-
poručují, aby letos absolvoval dal-
ší intenzivní rehabilitační program, 
nejlépe rozdělený do dvakrát dvou 
týdnů.  Pro rodinu to znamená za-
jistit finanční prostředky v řádech 
desítek tisíc korun. Pro samoživi-

Korunka ke korunce a František 
byl díky Hlučínským na léčení

telku je to naprosto nezvládnutelný 
úkol bez pomoci okolí. 

Hlučín dosud nejprve Adélce Du-
dové a poté Františkovi pomáhal  
s neuvěřitelným nasazením. Lidé 
přispívali do sbírky do kasiček, ne-
bo přímo na speciální konto. Zapo-
jily se školy i Domov pod Vinnou 

horou. Děti z Tyršovky organizují 
ve prospěch Františka sběr plasto-
vých víček. A sbírka pro postižené 
děti funguje i nadále, číslo účtu u 
České spořitelny je  6413092/0800. 
Peníze, které stále přibývají, teď 
budou určeny na další Františkovu 
rehabilitaci.                               (iga) 

Sbírka Pro 
PoStižeNé Děti 
FuNguje i NaDáLe, 
číSLo účtu
u čeSké SPořiteLNy 
je  6413092/0800.

„

Na další Františkovu rehabilitaci přispěli i sportovci, kteří se v lednu sešli na 
badmintonovém turnaji pořádaném stavební firmou hlučínského podnikatele 
Marka Sněhoty. Výtěžek ze sportovních setkání přátel a obchodních partnerů 
firmy každý rok putuje na dobročinné účely. Symbolický šek na 10 tisíc korun 
pro Františka od Marka Sněhoty převzali místostarostka blanka kotrlová a sta-
rosta Pavel Paschek.                                                                         Foto: ivana gračková

František si hraje ve vertikalizátoru. Speciální zařízení umožní pacientovi, který 
by to sám nezvládl, setrvat delší dobu ve vertikální poloze. Pomůže to rozhý-
bat krevní oběh, lymfu i metabolismus, prospívá to celému pohybovému apa-
rátu, zejména kloubům. Fyzioterapeutka adéla Zwingerová navíc s chlapcem 
trénuje jemnou motoriku. a maminka se přitom učí, jak doma pokračovat ve 
cvičení.                                                                                               Foto: ivana gračková

nRADA MĚSTA
Rada města na jednání v únoru

n uvolnila dotaci z rozpočtu města 
na restaurování kamenného kří-
že u kostela sv. Markéty v Hlu-
číně ve výši 30 tisíc korun

n navrhla ocenit u příležitosti Dne 
učitelů ředitelku Mateřské ško-
ly Hlučín Severní Kateřinu Bo-
kovou

n rozhodla pokračovat v přípra-
vě na revitalizaci parku U Ba-
šty zpracováním dalšího stupně 
projektové dokumentace 

n schválila zhotovení sochy pro 
veřejný prostor, vybrala dílo so-
chaře Roberta Bučka s názvem 
Kapka 
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Hlučín prodá chátrající budovu, 
měly by v ní být byty. 

Bývalou mateřskou školu na Rov-
ninách prodá město Hlučín Lence 
Dopplerové a Renému Jackovičo-
vi. V únoru to odsouhlasili hlučín-
ští zastupitelé na svém zasedání.

„V budově chceme udělat byty, 
kolem by měla být zahrada pro ná-
jemníky. Počítáme, že byty budou 
využívat hlavně mladé rodiny,“ 
řekla Lenka Dopplerová.

Město objekt prodává za 4,5 mi-
lionu korun. Tuto částku budoucí 
majitelé nabídli jako jediní zájemci 
v obálkové metodě. Už v minulos-
ti se budova nabízela za vyšší vy-
volávací cenu, ale nenašel se žádný 
zájemce. V září zastupitelé neod-
souhlasili prodej objektu za 3 mi-
liony korun.

V objektu dříve sídlila mateřská 
škola, později v ní Charita Hlučín 
provozovala nízkoprahové terén-
ní centrum pro lidi bez domova, ve 
druhé části byl soukromý stacionář 
pro seniory. Od roku 2012 je objekt 
prázdný a chátrá.

„Věřím, že objekt bude i nadá-

Zastupitelé řešili bývalou školku

le sloužit občanům Hlučína. No-
vé byty pro mladé rodiny na území 
města uvítáme,“ řekl starosta Pavel 
Paschek. 

Lenka Dopplerová a René Jacko-
vič mají obdobný objekt s devíti 
nájemními byty na Vrablovci, kde 
už rok bydlí především mladé rodi-
ny. Zastupitelé zároveň odsouhlasi-
li, že město uhradí daň z převodu 
nemovitosti ve výši 7,5 tisíc korun 

za pozemek pod budovou na Mí-
rovém náměstí.  Pozemek pod ob-
jektem, v němž sídlí knihcentrum  
a prodejna nábytku, převádí na 
město Hlučín za úplatu 187 tisíc 
korun Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových. Naplní se 
tak legislativní požadavek, že bu-
dova, která patří městu, a pozemek 
pod ní musí mít jednoho majitele.      

Ivana Gračková

budova bývalé mateřské školy na rovninách od roku 2012 chátrá.
Foto: ivana gračková

jeDNašeDeSát SVateb 
ZajišťoVaLa V LoňSkéM 
roCe HLučíNSká raDNiCe.  
je to ZaSe o NěCo MéNě 
Než o rok DříVe.

Počet svateb bohužel v posled-
ních letech klesá. Podle pracovnic 
matriky Městského úřadu Hlučín 
jich ve správním obvodě matriční-
ho úřadu Hlučín, kam spadají Dar-
kovice, Děhylov, Dobroslavice, 
Hať, Hlučín, Kozmice a Vřesina, 
bylo v roce 2014 celkem 73. Ov-
šem například v roce 1986 se jich 
pouze v samotném Hlučíně odehrá-
lo 229. 

Převažují civilní svatby nad cír-
kevními, tedy svatby na radnici ne-
bo na méně tradičních místech, k 
nimž mají snoubenci například ně-
jaký vztah nebo se jim prostě líbí. 
„Například letos chce mít jeden pár 
svatbu na koňském ranči v Hlučí-
ně, další snoubenci si chtějí říci 
své ano na hájence. Už jsme mě-
li i svatby v děhylovské loděnici,  
v bývalém evangelickém Červe-
ném kostele, oddávali jsme i na 
zahradách rodinných domků nebo  
v poli,“ prozradila Marie Kočí z 

Svateb ubývá a to je obrovská škoda

matriky a se smíchem dodala, že 
jednou obřad doplňovalo dokonce 
kvokání slepic. V případě, že snou-
benci žádají o sňatek v netradičním 
prostředí, musí matrikářky předem 
osobně prověřit, zda se jedná o dů-
stojné místo, jak to ukládá zákon.

„Mám rád svatby, zvláště ty s hod-
ně lidmi,“ prozradil starosta Hlučí-
na Pavel Paschek, který je v Hlučíně 
od podzimu roku 2014 nejčastějším 
oddávajícím, i když této funkce 
se samozřejmě mohou ujmout ta-
ké další členové rady města.  Sta-

rosta ale rád vzpomíná i na veselou 
svatbu, na níž byli všeho všudy čty-
ři lidé. „Přijeli snoubenci a svědci. 
Šlo o lidi žijící mimo Hlučín, kte-
ří si město vybrali, protože k nám 
rádi jezdí. Snoubenci už byli star-
ší a obřad to byl příjemný, uvolně-
ný,“ vzpomněl starosta. Přiznává, 
že když oddával poprvé, byl vel-
mi nervózní. „Snažím se pokaždé 
upravit projev tak, aby co nejvíce 
odpovídal aktuální situaci a byl šitý 
na míru konkrétním snoubencům. 
Dokonce jsem kvůli tomu absol-

voval seminář oddávajících. Troš-
ku jsem si na sebe ušil bič, proto-
že teď mí spolupracovníci vždycky 
čekají, s čím novým ve svých pro-
jevech zase přijdu,“ směje se Pavel 
Paschek. Přípravě na svatby stále 
věnuje hodně času, je si dobře vě-
dom toho, že pro snoubence i sva-
tebčany je to důležitý životní oka-
mžik. „Hodně zvláštní, ale krásná 
byla svatba, která se konala v pří-
rodě. I když to bylo v loňských srp-
nových vedrech na otevřené plani-
ně, dopadla výborně. Možná i díky 
tomu, že jsem oddával syna mého 
kamaráda a tak předsvatební ko-
munikace proběhla skvěle,“ říká 
starosta. Zvláště dojemné pak bý-
vají zlaté svatby. „Už jsem je zažil 
dvakrát a vždycky ukáplo hodně sl-
ziček,“ poznamenává starosta. 

Za nejdojemnější považuje svatbu 
věkově velmi nerovného páru, ne-
věsta byla o třicet let mladší než že-
nich. Zprvu si myslel, že starší muž 
chce nastolit řád pro případ dědic-
kého řízení. Až později se dověděl, 
že mladá žena byla už v té době 
velmi těžce nemocná. Pár měsíců 
po svatbě bohužel zemřela.

Ivana Gračková

Svatba na louce, kde se snoubenci poprvé políbili, byla velmi romantická. 
Foto: archiv rodiny

Rychlý zásah hlučínských strážní-
ků umožnil zadržet několikrát tres-
taného muže, který chtěl v únoru 
krást v hlučínském pivovaru.

„V pondělí 15. února krátce před 
půlnocí jsme na služebně přijali te-
lefonickou informaci, že se pravdě-
podobně někdo vloupal do budovy 
pivovaru. Hlídka byla na místě bě-
hem dvou minut,“ popsal začátek 
akce velitel Městské policie Hlu-
čín Luděk Olšovský. Mezitím do-
razili také přivolaní státní policisté. 
Při kontrole objevili strážci zákona 
díru ve dveřích v zadní části pivo-
varu. V objektu už ale nikdo nebyl. 
Ovšem hlučínští strážníci dobře 
znají všechna zákoutí města, proto 
se soustředili také na obhlídku oko-
lí. A v nedalekém křoví u obchod-
ního centra Pauli si všimli schova-
ného muže. Strážníci ho zadrželi  
a předali Policii ČR. „Zloděj způ-
sobil v pivovaru škodu na majetku, 
která nepřesáhne 5 tisíc korun. Je-
ho jednání má však charakter reci-
divy, byl v posledních třech letech 
odsouzen,“ doplnil mluvčí policie 
René Černohorský.                    (iga)  

Strážníci chytili
zloděje z pivovaru
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Alkohol v hlavní roli
Rvačku, o které si vyprávěla půl-

ka Hlučína, museli řešit městští 
strážníci v sobotu 6. února. Inci-
dent začal telefonátem před osmou 
hodinou ránu. Volající oznámil po-
licistům, že ho ve Sportbaru 603 
nejprve slovně a poté úderem pěstí 
do obličeje napadl jiný muž. Hlídka 
na Mírovém náměstí kontaktovala 
oznamovatele, který označil útoč-
níka. Neměl ovšem žádné viditelné 
zranění a odmítl zdravotní ošetření. 
Během projednávání se muži vzá-
jemně slovně napadali a obviňo-
vali z toho, kdo celý spor vyvolal.  
Protože byli oba silně podnapilí 
a nebyla s nimi rozumná domlu-
va, rozhodli se strážníci, že záleži-
tost předají k dořešení příslušnému 
správnímu orgánu, který záležitost 
s výtržníky probere, až jim klesne 
hladina alkoholu v krvi. Oba mu-
že poslali domů. Jen krátce poté 
zachytila kamera městské policie  
o kousek dál opětovnou rvačku 
obou výtečníků, do které se zapletl 
ještě další muž. Hlídce, která vzá-
pětí dorazila na místo, se podařilo 
bitku ukončit. Ovšem všichni tři je-
jí účastníci byli zraněni, proto mu-
seli strážníci přivolat záchranku. 
Vyšetřovat incident přijeli také po-
licisté, muži jsou totiž podezřelí ze 
spáchání trestného činu výtržnictví.  

Alkohol hrál roli i v případu, který 
se odehrál o dva dny později, kdy 
museli strážníci zachraňovat opilce 
málem před umrznutím. V pondě-
lí 8. února v časných ranních hodi-
nách muž ležel na zemi v parčíku 
u kulturního domu, byl téměř na-
hý a kolem něj byly rozházené vě-
ci. Naštěstí na něj městskou policii 
upozornili všímaví kolemjdoucí.  
„Muž byl silně podnapilý, a jelikož 
byl téměř nahý, byl také silně pod-
chlazený. Hlídka ho musela zaba-
lit do termofólie a přivolat záchran-
nou službu,“ řekl velitel Městské 
policie Hlučín Luděk Olšovský. 

Všímavost občanů Hlučína ale 
nejen zachránila zdraví muži, kte-
rý to přehnal s alkoholem, ale ta-
ké pomohla policii zadržet muže, 
po němž bylo vyhlášeno pátrání.  
„V sobotu 13. února jsme přija-
li telefonické oznámení, že v ulici 
1. máje právě vyšel z domu na vy-
cházku se psem muž, na kterého je 
vyhlášeno pátrání. Městští strážní-
ci informaci ověřili, muže zadrželi 
v parku SNP a převezli na služebnu 
policie.                                       (iga) 

OKÉNKO STRÁŽNÍKAn

NoViNka V LegiSLatiVě 
by MoHLa V HLučíNě 
ZkoMPLikoVat žiVot 
řiDičůM DoDáVek, 
PiCkuPů a oSobNíCH aut 
PřeDěLaNýCH PřePážkou 
Na NákLaDNí. 

Radnice už proto připravuje do-
datkové tabulky, které by měly 
problém vyřešit. Od letošního roku 
se totiž rozšiřuje platnost dopravní 
značky zákazu vjezdu nákladních 
automobilů. Týká se nejen aut nad 
3,5 tuny, jak tomu bylo do konce 
roku 2015, ale nově také menších 
dodávek, kombíků, pickupů a po-
dobně.  V Hlučíně je tato značka na 
vjezdu do ulic Hornická, Seiferto-
va a Okružní a také na Mírové ná-
městí. Město bude situaci řešit do-
datkovou tabulkou s informací, že 
v tomto případě se zákaz vztahuje 
na vozidla nad 3,5 tuny hmotnos-
ti. Tím technicky upraví stav tak, 
jak byl od roku 2001 do konce ro-
ku 2015. Novinka ve vyhlášce plat-
ná od ledna letošního roku slaďuje 
dopravní značení v České republi-
ce se značením v Evropské unii. 

„Pokud některý řidič zákaz poru-
ší, dokud nebudou hotové dodat-
kové tabulky, a vjede do ulice se 
zákazem vjezdu pro nákladní au-

Tabulky vyřeší problém
se zákazem vjezdu dodávek

tomobily například dodávkou, sa-
mozřejmě ho nebudeme pokuto-
vat. Ale protože informace o změně 
ve vyhlášce zatím není mezi lidmi 

obecně známa, určitě je na tuto no-
vinku budeme upozorňovat," řekl 
velitel Městské policie Hlučín Lu-
děk Olšovský.                             (iga) 

Naštvání a smutek zavládly na 
Dětském ranči v Hlučíně, kam se 
za hipoterapií a koníky sjíždějí děti 
s tělesným nebo psychickým posti-
žením z celého regionu. Neznámý 
pachatel tam ve čtvrtek 11. února 
odpoledne vykradl kasičku s dary 
od lidí. 

„Když jsem přišel ten den večer 
do kanceláře, našel jsem vylome-
né dveře a viděl, že je kasička vy-
páčená. Už v ní mohlo být kolem 
dvaceti tisíc korun. Pomalu jsme 
se chystali, že ji rozpečetíme,“ řekl 
Antonín Schwarz, obchodně tech-
nický ředitel ranče. 

Statek potřebuje každou koru-
nu na vylepšování zázemí pro dě-
ti i pro koně, peníze z darů použí-
vá například i na krmení pro koně. 
Krádež kasičky s dary je proto pro 
všechny opravdu citelnou ranou.

„Zloděj musel jít cíleně. Ukradl 
jen peníze z kasičky. Pachatele je 

vidět na záznamu bezpečnostních 
kamer,“ doplnil Antonín Schwarz. 

Vloupání vyšetřují policie. „Poli-

cisté z hlučínského obvodního od-
dělní zahájili úkony trestního řízení 
ve věci přečinu krádeže, kterého se 
dopustil doposud neznámý pacha-
tel tím, že se v době mezi půl čtvr-
tou odpolední a půl sedmou podve-
černí ve čtvrtek 11. února vloupal 
do budovy dětského ranče v ulici 
Celní v Hlučíně. Z místnosti bufe-
tu byla následně z volně přístupné 
pokladny na peněžní dary odcize-
na zatím blíže nezjištěná finanč-
ní částka v hotovosti, převyšující 
pět tisíc korun. Vytlačením dveří 
vznikla na zařízení škoda ve výši 
500 korun,“ prozradil mluvčí Poli-
cie České republiky v Opavě René 
Černohorský.

Policisté žádají širokou veřejnost 
o pomoc při identifikaci pachatele. 
Informace přijmou na telefonním 
čísle 974 737 701 nebo na bezplat-
né lince tísňového volání Policie 
České republiky čísla 158.      (iga)

Nešťastní zaměstnanci ranče našli 
vypáčené dveře a prázdnou kasičku s 
dary.                    Foto: antonín Schwarz

Nově by na Mírové náměstí v Hlučíně nemohla kvůli této značce vjet ani do-
dávka.        Foto: Městská policie Hlučín

Zloděj vykradl pokladničku s dary pro ranč
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Nezaměstnanost 
se mírně zvýšila

Ačkoliv podíl nezaměstnaných 
obyvatel regionu v lednu mírně 
vzrostl o 0,1 procent oproti prosin-
ci, v přepočtu se jedná pouze o pří-
růstek 25 uchazečů o zaměstnání. 
Celkem bylo v evidenci 1 530 lidí 
shánějících práci. Nezaměstnanost 
činila 5,2 procent, o procento mé-
ně než loni. V meziročním srovná-
ní výrazně klesl hlavně počet absol-
ventů. V evidenci jich bylo na konci 
ledna 79, o 8 méně než v prosinci, 
ale o 41 méně než v lednu 2015.  
V lednu není možné provádět se-
zónní práce. Proto vzrostl počet 
evidovaných mužů. Zároveň kle-
sl počet volných pracovních míst,  
v lednu jich zaměstnavatelé nahlá-
sili 145, o dvanáct méně než v pro-
sinci. V meziročním srovnání se 
jedná o přírůstek 55 volných míst. 

Mírná zima vyvolala už na začát-
ku roku poptávku po profesích, kte-
ré jsou obvyklé pro sezónní prá-
ce, jako jsou například pracovníci 
ve stavebnictví, zedníci, obkladači 
nebo dlaždiči. Zaměstnavatelé nej-
více poptávali pomocné pracovní-
ky ve výrobě, uklízeče, prodava-
če, nástrojáře, kuchaře a obchodní 
zástupce. Jeden ze zaměstnavatelů  
v regionu nahlásil v lednu záměr 
hromadného propouštění. O práci 
by mohlo přijít do konce dubna až 
81 lidí.                      Leoš Jakubec

      ředitel Úřadu práce v Hlučíně
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OKÉNKO ÚP

MajiteLé, kteří Po  
1. čerVeNCi 2013 DočaSNě 
VyřaDiLi Z ProVoZu SVé 
auto, aby NeMuSeLi 
ZbytečNě PLatit PoViNNé 
ručeNí Za VůZ, Se 
kterýM NejeZDí, by MěLi 
ZPoZorNět. 

„Jestliže chtěl majitel ponechat 
dočasně vyřazené auto i nadále  
v tomto statutu, musel na přísluš-
ném odboru obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností nahlásit do 
konce minulého roku, kde se nepo-
užívané vozidlo nachází a jaký je 
účel jeho využití,“ připomněl ve-
doucí odboru dopravy Městského 
úřadu Hlučín Robert Vitásek. 

Také v případě, že je vůz vyřazen 
z provozu déle než dvanáct po so-

bě jdoucích měsíců, je jeho vlast-
ník povinen bez zbytečného odkla-
du oznámit obecnímu úřadu adresu 
místa, kde je vyřazené silniční vo-
zidlo umístěno a jaký je účel je-
ho využití. Ukládá to zákon číslo 
56/2001 Sb., o podmínkách provo-
zu vozidel na pozemních komuni-
kacích. Pokud majitel vozu tuto po-
vinnost nesplní, hrozí mu pokuta až 
do výše 50 tisíc korun. „Doporučo-
val bych, aby vlastník vozidla, kte-
ré je dočasně vyřazeno z provozu, 
navštívil odbor dopravy a splnil tak 
požadavek zákona,“ uzavřel Robert 
Vitásek. Úřad lze navštívit nejlé-
pe v úředních hodinách, které jsou  
v pondělí a ve středu od 8 do 17 ho-
din, nebo v úterý či ve čtvrtek od  
8 do 14 hodin. S sebou je nutné vzít 
velký technický průkaz.             (red) 

Řidiči, nezapomeňte! 
Stejně jako loni i tento rok se Hlu-

čín připojí k celosvětové akci Ho-
dina země. V sobotu 19. března se 
od 20.30 do 21.30 ponoří do tmy 
Mírovém náměstí, zhasne nasvětle-
ní radnice, kostela sv. Jana Křtitele  
i Červeného kostela.

„Chceme tak i v Hlučíně připome-
nout, že je nutné chovat se ekolo-
gicky a maximálně šetřit energií,“ 
uvedla vedoucí odboru životního 
prostředí Městského úřadu Hlučín 
Soňa Prášková. 

Hlučín ale pečuje o své životní 
prostředí nejen symbolicky. Pro-
to se zapojí též do další velké ak-
ce s názvem Ukliďme Česko. Ta 
letos připadá na sobotu 16. dubna, 
Hlučínští ale začnou se smejčením 
města už v pátek. Spolupracovat na 

organizaci bude spolek Agri Nos-
tra, který bude garantem pro úklid 
na Rovninách, uklízení na Malán-
kách si vezme na starosti spolek 
Malánky, osadní výbor OKD se 
připravuje na úklid na svém sídlišti. 
Další organizace se už hlásí, přidají 
se například osadní výbory Darko-
vičky a Bobrovníky, sportovní klu-
by, dobrovolní hasiči, příspěvkové 
organizace města, ale i zaměstnan-
ci Městského úřadu Hlučín. Město 
zajišťuje pytle na odpad i následný 
svoz, který mají na starosti Tech-
nické služby Hlučín. Loni se v Hlu-
číně během akce Ukliďme Česko 
posbíralo na 6 tun odpadu, z toho 
bylo 4,2 tuny směsného komunál-
ního odpadu, půl tuny pneumatik  
a více než tuna větví a ořezů.     (iga)

Město se ponoří do tmy
a pak začne s úklidem 

Prodat objekt na Rovninách, ve 
kterém sídlí hospůdka, chce vede-
ní města.  Budovu na točně auto-
busů, do níž se v minulých letech 
téměř neinvestovalo, by měl získat 
zájemce, který nabídne nejvyšší su-
mu. 

 Minimální kupní cena je dva mili-

ony korun. Zájemci musí podat své 
nabídky nejpozději do 21. března. 

Podrobné podmínky prodeje obál-
kovou metodou najdou zájemci na 
webové adrese města http://www.
hlucin.cz/pro-obcany/tiskove-zpra-
vy/bufet_prodej_-rovniny.html.

(red) 

Město chce prodat Točnu

Mladou fenku odchytili v únoru 
strážníci u městského hřbitova. Při-
byla ke dvěma psům, kteří v hlu-
čínském útulku čekají na nové ma-
jitele od loňského podzimu. 

Už minulý rok v prosinci by-
lo nutné tři pejsky z hlučínské zá-
chytné stanice odstěhovat do útul-
ku Voříšek do Čech pod Košířem. 
V Hlučíně totiž o ně nebyl delší do-
bu zájem. Odjet musela i černá fen-
ky Majka, která v hlučínském útul-
ku nejprve porodila a odchovala 
svá štěňata a potom se ještě posta-
rala o pět čerstvě narozených ště-
ňat, která někdo vyhodil do popel-
nice. Malí pejsci měli větší štěstí, 
všichni našli nový domov.      (iga)

Čekají na nové
páníčky
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DVa ZDařiLé PLeSy Se koNaLy 
V HLučíNě krátCe Po Sobě. Po 
LeDNoVéM PLeSe HLučíNa HoStiL 
6. úNora kuLturNí DůM V HLučíNě 
oSMNáCtý ročNík báLu HLučíNSka.  

Až na dvě omluvy se ho zúčastnili starostky a sta-
rostové všech osmadvaceti měst a obcí, které jsou 
členy sdružení, ale také představitelé čtyř spolu-
pracujících obcí. Celkem zaplnilo Kulturní dům  
v Hlučíně na 230 návštěvníků, jediná židle ne-
zůstala volná.

„Před osmnácti lety se starostové z Hlučínska 
domluvili, že se nechtějí setkávat jen pracovně 
na různých seminářích a jednáních. Tak se zro-
dil první ples Hlučínska. Je to krásná tradice  
a jsme rádi, že je tak úspěšná,“ řekl Herbert Pa-
vera, předseda Sdružení obcí Hlučínska a sta-
rosta Bolatic, kde se bude ples Hlučínska konat  
v roce 2018. 

„Je pro nás ctí a velkou radostí, že jsme se stali 
pořadateli a hostiteli našeho tradičního bálu prá-
vě v roce, kdy slavíme výročí 760 let od založe-
ní Hlučína českým králem Přemyslem Otakarem 
II,“ doplnil starosta pořádajícího města Hlučín 
Pavel Paschek. A starostka Monika Brzesková 
už všechny pozvala na 19. ročník bálu do Kra-
vař. 

Hlučín, Bolatice, Kravaře a Dolní Benešov 
jsou čtyři města, která se v pořádání Bálu Hlu-
čínska pravidelně střídají. Hlučín si dal letos na 
přípravě plesu obzvláště záležet. Hrála kapela 

Starostové se umí také bavit

Baccardi, zazpívat si hosté mohli i s cimbálov-
kou, případně u Praskání Rosti Petříka. V dal-
ších dnech chodily z okolích obcí do Hlučína sa-
mé pochvalné maily.                                    (iga) 

Svou světelnou show, v jejímž závěru předvedli do-
konce rozsvícená loga Hlučína, sdružení i 760. vý-
ročí založení města, ohromili návštěvníky profesio-
nální žongléři ardos Viridis.      Foto: ivana gračková

Novou vedoucí má od března Kulturní dům 
Hlučín. Ve výběrovém řízení na tuto pozici nej-
lépe obstála Veronika Antončíková z Hlučína. 
Dříve pracovala v marketingu, vedla sekreta- 
riát fotbalového klubu Baník a dělala produkční  
v reklamní agentuře. 

„Na práci v kulturním domě se moc těším. 
Doufám, že se nám ve spolupráci se všemi, kteří 
se starají o kulturu v Hlučíně, podaří chystat po-
kud možno samé zajímavé akce,“ řekla nová ve-
doucí .                                                            (red)   

Jaká je Amerika? To se pokusila zjistit rodi-
na Márových na své osmé expedici za splně-
ním životního snu. A ukážou to i vám, na ces-
topisné besedě v Zámeckém klubu 7. března od  
10. hodin. „Márovi navštívili nejznámější národ-
ní parky severoamerického západu, viděli Las 
Vegas, červené koberce Hollywoodu i proslulý 
Alcatraz. Pokořili i Havaj,“ prozradila vedoucí 
pořádající knihovny Lucie Kostková.          (red)

Pojeďte s Márovými
na výlet do Ameriky

O středověké kuchyni
První ze série doprovodných programů k vý-

stavě Středověk v muzeu Hlučínska zahajuje 
historička a hlučínská rodačka Hana Miketová 
přednáškou o středověké kuchyni a stravova-
cích návycích. Akce se bude konat na Meziná-
rodní den žen, tedy 8. března od 17 hodin v zá-
meckém klubu.                                             (red) 

Jarní mobilní svoz velkoobjemo-
vého odpadu začal letos poslední 
únorový den - 29. 2. 
Kontejnery budou rozmístěny  

v termínu od 29. 2. do 3. 3. v Hlu-
číně v lokalitách ul. Hornická - u 
kotelny, ul. Hornická  - u věžáků, 
ul. Hornická + P. Strádala - křižo-
vatka, ul. Jarní + Severní - křižo-
vatka, ul. B. Němcové + Severní 
- křižovatka, ul. 1. Máje - vedle ka-
várny, ul. Tyršova + Komenského 
- křižovatka, ul. Opavská - za by-
tovými domy, ul. ČSA naproti po-
likliniky - za byt. domy. 
V termínu od  7. 3. do 10. 3.  

v Hlučíně v lokalitách ul. Hrnčíř-
ská - u parčíku, ul. Dr. Ed. Beneše, 
ul. Na Krásné Vyhlídce - na kon-
ci ulice, ul. Dlouhoveská - u klubu 
důchodců. V Darkovičkách u Kul-
turního domu, v ul. K Mýtu + Vře-
sinská - křižovatka a u Patorie.
V termínu od 14. 3. do 17. 3.  

v Hlučíně na ul. Cihelní - u kotel-

ny, ul. Dukelská - parkoviště, ul. 
28. října + Písečná - křižovatka, ul. 
Rovniny - bývalá školka, ul. Rov-
niny + Na Závodí - křižovatka, ul. 
I. Olbrachta + Vinohradská - křižo-
vatka, ul. Moravská + Ke Kořeni 
- křižovatka, ul. P. Jilemnického - 
v zatáčce, ul. Dělnická - uprostřed 
ulice a ul. Mánesova - konec ulice.
V termínu od 21. 3. do 24. 3.  

v Hlučíně nad cihelnou - na pra-
vé straně a v lokalitě Jasénky - 
pod Mušálem. V Bobrovníkách 
v oblasti Malánky - odbočka na 
Vrablovec, dále v ul. Požárnic-
ká - Hrabová, ul. Lesní - u ha-
sičské zbrojnice, ul. Na Sídlišti 
- konec ulice, ul. Střední + Kři-
vá - křižovatka, ul. U Hájenky  
a u Bobry clubu.
Kontejnery budou přistaveny prv-

ní den svozu, po naplnění budou 
odvezeny a znovu přistaveny, v po-
slední den svozu se odvezou mezi  
7 a 12 hodinou.

Odstartoval svoz
velkoobjemového odpadu
poběží až do konce března

Kulturák s novou vedoucí
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Pojeďte s Márovými
na výlet do Ameriky

Poslední dva dny v březnu přivítají hlučínské 
mateřské školy předškoláky u zápisů.

Mateřská škola Severní ale ještě předtím pořá-
dá besedu pro rodiče, kteří se zajímají o Mon-
tessori program, jenž bude fungovat v nově 
otevřené třídě. Beseda s názvem Co znamená 
Montessori přístup ve školce? se uskuteční ve 
čtvrtek 3. března od 15.30. Více informací na-
jdou zájemci na webu školky http://skolka.hlu-
cin.com.                                                          (iga)

Přehled všech termínů zápisu do ma-
teřských škol v Hlučíně je zveřejněn na  
http://www.hlucin.cz/pro-obcany/tiskove-
-zpravy/zapisy_materske-skoly.html.

Před zápisem chystají 
besedu o Montessori 
programuje VšeobeCNě ZNáMo, že HuDba  

a ZPěV, MeLoDie a rytMuS Mají 
PříZNiVý VLiV Na LiDSkou Duši, 
ZVLáště tu DětSkou.

Důkazem, co dokáže muzika, bylo velmi pří-
jemné dopoledne nejen pro pedagogy, pozva-
né hosty, ale především pro děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami.  V Základní škole v uli-
ci Generála Svobody jednotliví žáci a poté celé 
třídy tento den soutěžili v interpretaci lidových  
i populárních písní.

K milým hostům patřil dětský pěvecký sbor Zá-
kladní školy v Hošťálkovicích pod vedením uči-
tele Karla Višnického a také Jindřich Honzík, 
ředitel Odborného učiliště a praktické školy Hlu-
čín, který je rovněž výborný muzikant.

Zpěváci se snažili, porota určila pořadí, byly 
rozdány diplomy a ceny a ti nejlepší pojedou re-
prezentovat školu v okresní pěvecké soutěži do 
Vítkova.

 A jak to bylo s umístěním tříd? Při zpěvu je 
spojovalo jedno společné téma, v písni se muselo 
objevit slovo kůň.  Sborový zpěv některých tříd 
byl doprovázen i dramatizací v kostýmech, tak-
že určit jednoznačného vítěze si porota netrou-
fla. Všechna vystoupení byla nápaditá a zábavná, 
z velkého připraveného dortu ochutnali nakonec 
všichni.

A protože dopolední hudební terapie byla 

Terapie hudbou se povedla

úspěšná, děti se pokusí zpříjemnit tentokrát od-
poledne svým rodičům a blízkým na setkání ně-
kdy v květnu.

Marcela Vyhlídalová
ředitelka školy

ondra Večeřa pojal své country vystoupení stylově.   
Foto: Vladimíra rotreklová

Turnaj ve stolním tenise O zlatý pohár Domu 
dětí a mládeže Hlučín se bude konat v sobotu  
2. dubna. „Tradiční turnaj je určen pro děti od 
šesti do patnácti let. Zveme všechny děti z Hlu-
čína i okolí,“ řekla pracovnice domu dětí Božena 
Kladivová. Závazně se přihlásit a zaplatit star-
tovné ve výši 40 korun musí zájemci do pátku 
25. března.                                                                (red) 

Děti si zahrají
o zlatý pohár DDM
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Trochu horor, trochu drama a tro-
chu fantasy je film Purpurový vrch, 
který na neděli 6. března vybrali 
pořadatelé pro večerní projekci ki-
na v Kulturním domě Hlučín.

Snímek režiséra Guillerma del 
Toro, který je plný napětí a tajem-

na, se začne promítat v 17.30. „Od-
poledne si přijdou na své milovní-
ci klasiky a samozřejmě děti. Od  
15 hodin máme na programu film 
Asterix a sídliště bohů,“ prozradi-
la vedoucí Kulturního domu Hlučín 
Veronika Antončíková.            (iga) 

Přijďte do kina na tajemno i klasiku 

Výstava věnovaná proměnám 
města bude v červnu zahájena  
v Muzeu Hlučínska.

Chtěli bychom při této příležitosti 
prezentovat dosud neznámé či mé-
ně známé fotografie a obrázky, kte-
ré zachycují již neexistující místa 
nebo zobrazují život ve městě. Pro-
to se obracíme na vás, místní ob-
čany, s prosbou o zapůjčení zmí-
něných materiálů. Nenechte si ujít 
jedinečnou příležitost podílet se na 
přípravě této jubilejní výstavy s ná-
zvem Hlučín v proměnách času. 

Děkujeme všem, kteří nám vel-
mi zajímavé fotografie či malby za-
chycující nejrůznější zákoutí měs-

ta již přinesli. Netušili jsme, jak 
silnou výtvarnou inspirací Hlučín  
v minulosti byl a věříme, že dosud 
stále je. Velkou výhodou je, že vy-
stavovat budeme pouze kopie, pro-
to si fotografie či obrázky, které 
nám lidé zapůjčí, na počkání oko-
pírujeme a ihned vrátíme.

Pokud tedy  máte zajímavé ar-
chivní materiály, hlaste se osobně  
v muzeu na hlučínském zámku ne-
bo nás kontaktujte na telefonním 
čísle 595 041 617, případně pište 
na e-mailovou adresu muzeum.hlu-
cinska@seznam.cz.        

                   Metoděj Chrástecký
ředitel Muzea Hlučínska

Pomozte svými fotografiemi
i obrazy s historickou výstavou

Březen je měsícem čtenářů, pro-
to hlučínská knihovna pořádá nejen 
zajímavé přednášky, ale také oblí-
benou burzu knih. Konat se bude na 
chodbě před knihovnou od 14. do 
18. března vždy od 7 do 18 hodin. 
Do burzy přijímáme jen čisté a za-
chovalé knihy, a to pouze v týdnu 
od 7. do 11. března během otevírací 

doby knihovny. Nabídnout lze be-
letrii, naučnou literaturu i knihy pro 
děti, na které už doma nemáte mís-
to a myslíte si, že by udělaly radost 
někomu jinému. Knihy, které vás 
zaujmou, si můžete bezplatně od-
nést domů i když do burzy nic ne-
nabídnete.               Lucie Kostková

vedoucí knihovny

Knihovna zve na burzu knih

Překvapení pro vášnivé sběratele, ale též zajímavou, byť drobnou 
investici připravilo Muzeum Hlučínska. Po dohodě s vedením města 
prodává od začátku března v informačním centru na zámku pamětní 
mince, které město vydalo u příležitosti 750. výročí založení Hlučína 
králem Přemyslem Otakarem II. 

Z té doby v radničním trezoru zůstalo 55 malých mincí, vyrobených 
ze dvou kovů a 21 velkých mincí z pravého stříbra. Ty jsou zvláště 
vzácné, protože ani před deseti lety se neprodávaly, darem je dostali 
vzácní hosté a několik významných osobností.  Každá pamětní plake-
ta je uložena v dárkové krabičce a ke stříbrným mincím je i certifikát 
pravosti. Celkem 29,7 gramů čistého stříbra v minci s obrázkem rad-
nice na jedné a historickým znakem města na druhé straně přijde na 
1050 korun, malá mince s kostelem svatého Jana Křtitele a znakem 
města stojí 150 korun.  Mince vyrobila specializovaná firma Kronika 
z Jablonce nad Nisou.                                                                   (iga) 

Unikátní sběratelské
kousky nabídne muzeum

Pokračování ze str. 1
Balkánský styl zvolil, protože ho 

posluchači milují, je skočný a sviž-
ný, rytmický a melodický. „Takže 
pro souboj nanejvýš vhodný, navíc 
trochu exotický a přitom našim po-
sluchačům blízký,“ dodal. 

Detaily Balkan Battle live pro 
Hlučín řeší pražský producent Mi-
chael Tardík: „V minulých letech 
jsem se setkal s oběma kapelami 
a obě mě okouzlily. Při společném 
klábosení v backstage jsem nadho-
dil nápad na takový souboj a klu-
kům z obou kapel se zalíbil. Takže 
se proti sobě postaví nejaktuálnější 
world music, balkan beat skupina 
z Česka, která patří k nejvyhledá-

Na festivalu se utkají kapely 
v balkánském rytmu

vanějším kapelám pražské klubo-
vé scény, a originální uskupení ze 
země hraběte Drákuly, které se mi-
nulý rok poprvé představilo v Pra-
ze a v Plzni. Tam Fanfara Transil-
vania hrála na festivalu Živá ulice  
u příležitosti Evropského města 
kultury 2015.“ 

Circus Problem kombinuje bal-
kánskou dechovku, diskotékový 
beat, laciný pop a špinavý house.  
S albem Born not typical parta 
bourá kluby po celé České repub-
lice i v zahraničí. Uskupení cirku-
sových klaunů a muzikantů poně-
kud bláznivého charakteru vzniklo 
v roce 2012 a má za sebou i řadu 
pouličních vystoupení, městských 
oslav a festivalů. 

Tradiční rumunská dechovka 
Fanfara Transilvania se zrodila  
v podhůří Dealul Cetatii v Kar-
patech ve městečku Cugir v roce 
2008. Jejími členy jsou bratři a bra-
tranci, kmotři, strýcové a synovci, 
kteří předávají své nadšení pro mu-
ziku z otce na syna a zachovávají 
tak bohaté hudební tradice. Desítka 
muzikantů interpretuje dávnou ci-
kánskou muziku v závratném tem-
pu až 200 tepů za minutu. 

„Kapely se budou střídat, každá 
zahraje jednu píseň. Po každé pís-
ni budou posluchači rozhodovat 
potleskem, která byla lepší. Kape-
la, která vyhraje a získá větší di-
váckou přízeň, se za rok vrátí opět 

na pódium Štěrkovny Open Music, 
aby své vítězství obhájila v souboji 
s dalším vyzyvatelem,“ doplnil Da-
vid Moravec. 

XII. ročník hudebního festiva-
lu Štěrkovna Open Music se opět 
odehraje na březích jezera 29. a 30. 
července. Obdobně jako v loňském 
roce i tentokrát bude jeho generál-
ním partnerem město Hlučín.

Protože město letos slaví 760. vý-
ročí svého založení králem Pře-
myslem Otakarem II., bude mít 
festival přívlastek Hlučín SPECI-
ÁL 760. Pořadatelé používají ta-
ké označení Festival mimořádných 
projektů. Vstupenky na festival 
jsou v předprodeji k dostání za 410 
korun.                      Ivana Gračková

kapela Fanfara transilvania je cikánská kapela z rumunska.              Foto: archiv
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Na uNikátNí VýStaVě 
Si NáVštěVNíCi MoHou 
HiStorii oSaHat, 
VyZkoušet i obLéCi. 

Zabitý divočák, husitský vůz ne-
bo obávaná kláda. Na první pohled 
nesourodý konglomerát věcí tvo-
ří výstavu, která je v současnosti 
k vidění v Muzeu Hlučínska. Sou-
časnému člověku se snaží přiblížit, 
jak mohl vypadat život jeho předků 
před několika málo sty lety. „Ne-
chtěli jsme se věnovat tolikrát pro-
třeseným politickým tématům, ale 
naopak otevíráme poněkud opomí-
jenou látku lidské každodennosti,“ 
prozradil ředitel Muzea Hlučínska 
Metoděj Chrástecký. Příprava ne-
obvyklé výstavy byla ovšem ná-
ročná a složitá. „Není jednoduché 
vtěsnat rozsáhlý středověk se vše-
mi jeho aspekty do dvou muzejních 
sálů. Museli jsme se zaměřit jen na 
několik užších témat, která jsou 
buď nesmírně divácky oblíbená, 
nebo je zkrátka nejde vynechat,“ 
dodal ředitel. Výstava prezentuje 
fenomény jako středověkou vzdě-
lanost, kuchyni, odívání, spravedl-
nost a válečnictví. Každé z témat 
pak přibližuje několik symbolic-

Zažít středověk na vlastní kůži nabízí 
na probíhající výstavě Muzeum Hlučínska

kých atributů. Tak se může hlučín-
ský zámek proměnit v temnou mu-
čírnu, turnajové kolbiště, černou 
kuchyni, místnosti fraucimoru ne-
bo husitské bojiště. 

Pro zvídavé typy nabízí výstava 
ukázky středověké češtiny. Tou je 
psána i listina krále Matyáše Kor-
vína městu Hlučín. „Málokdo však 
projeví tolik píle a trpělivosti, aby 
si ji přečetl až do konce. Kromě 
malebnosti tehdejšího jazyka listi-
na nádherně ukazuje i dobové práv-
ní zvyklosti a ve svém důsledku  

i zcela jiné myšlení lidí,“ doplnil 
kurátor výstavy Jiří Neminář. Listi-
na mimo jiné demonstruje, že osu-
dy Hlučína, stejně jako celé Moravy  
a Slezska, se v tehdejší době odví-
jely odděleně od Čech. 

„Školní dějepis je v tomto směru 
plný zkreslení a příliš jednoznač-
ných výkladů. Mnohdy se vyhý-
bá nepohodlným tématům. Proto 
se alespoň touto výstavou snažíme 
upozornit na některé zažité mýty  
a klišé, nebo alespoň nabídnout ji-
ný úhel pohledu. Nikdo ze stře-

dověkých lidí nevěděl, že žije ve 
středověku, to my jsme si v tou-
ze vnášet do všeho pořádek udělali  
z dějin posloupnost plnou různých 
šuplátek a kamrlíků. Proto jsme si 
vymysleli středověk, přidělili mu 
atributy a stanovili jeho pevné hra-
nice. V našem muzeu jsme se tak 
pokusili alespoň o částečnou ná-
pravu,“ dodal Jiří Neminář. Ná-
vštěvníci výstavy se dozvědí názvy 
některých již zapomenutých řeme-
sel i dnes už nepoužívaných oděv-
ních součástek. Také si poopraví 
zažité představy o schopnostech 
středověkého rytíře, který bývá 
často prezentován jako neohraba-
ný nemotora, který bez svého koně 
neudělá ani ránu. Velkou přednos-
tí výstavy je vysoká míra interak-
tivity. Návštěvníci si mohou věci 
osahat, vyzkoušet, obléci. „Nejde 
o bezmyšlenkovitou, samoúčelnou 
vstřícnost.  Kontakt s předměty má 
člověku napomoci navodit hlubší 
vztah s minulostí, vtáhnout jej do 
děje a nechat se přes zážitek po-
sunout zase o něco dále na dobro-
družné cestě za poznáním,“ uzavřel 
ředitel Chrástecký. Výstava bude  
v Muzeu Hlučínska otevřená do  
5. května.                                       (red) 

Divočák budí hlavně pozornost dětí.                                  Foto: kateřina Chmelařová 

Unikátní výstava fotografií mi-
stra sociálního dokumentu Jin-
dřicha Štreita s názvem Držíme 
spolu bude do soboty 12. března 
k vidění ve foyer Kulturního do-
mu Hlučín. 

Kolekci fotografií pořizoval 
Jindřich Štreit od loňského února 
do října ve spolupráci s Asociací 
rodičů dětí s dětskou mozkovou 
obrnou a přidruženými neuro-
logickými onemocněními ČR. 
Snímky vznikaly v Sanatoriích 
Klimkovice, kam rodiče se svý-
mi dětmi přijíždějí za náročnou 
rehabilitací. V lázních měla pu-
tovní výstava svou vernisáž v lis-
topadu loňského roku. 

„Konečný výběr fotografií jsem 
dělal tak, abych potlačil infor-
maci o handicapu dítěte, a abych 
ukázal lásku, sílu, neobyčejný 
vztah mezi rodiči a jejich posti-
ženými dětmi. Kalendář by měl 
upozornit na to, kolik energie  
a úsilí stojí rodiče, když chtě-

Citlivé Štreitovy fotky ukazují lásku i obětavost rodičů

jí pro své dítě zajistit plnohodnot-
ný život, když ho chtějí posouvat 
kupředu.  Často na to zůstávají sa-
mi, protože systém nepočítá s účin-
nou podporou lidí, kteří se ocitnou 
na takové životní křižovatce,“ řekl 
Jindřich Štreit. 

Autorem nápadu je zakladatel  
a předseda asociace Miloš Svobo-
da, sám otec postiženého Davida: 
„Na fotografiích jsou rodiče, kteří 
nerezignovali, kteří bojují, mnoh-
dy nejen za své dítko. Ocitají se 
v potupných situacích při sháně-

ní prostředků na další rehabili-
taci, která jejich dítěti pomáhá, 
proto samozřejmě udělají i ne-
možné, aby ji zajistili. Nejprve 
se spoléhají na pomoc široké ro-
diny, pak jsou nuceni sbírat plas-
tová víčka, kterých je ale na jed-
nu léčbu zapotřebí celý kamion, 
nakonec musí obcházet sponzo-
ry. A přitom si nezajdou večer 
jen tak do kina, protože sehnat 
hlídání pro postižené dítě se spe-
cifickým chováním a specifický-
mi potřebami je téměř nemožné. 
Nemohou si jít odpoledne zacvi-
čit, neodjedou na dovolenou, ne-
odskočí si vpodvečer s přáteli na 
víno.“ 

Putovní výstava, která má upo-
zornit na nelehký úděl rodičů 
postižených dětí, se bude ještě  
v březnu přesouvat do Oder a po-
té i do dalších měst České repub-
liky, v červnu bude instalována  
v Praze v Thomayerově nemoc-
nici.                      Ivana Gračková

autor vybíral fotografie, které dokumentují lásku rodičů k jejich dětem, při-
čemž postižení v nich není  tím dominantním tématem.        Foto: jindřich štreit
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Výběrové řízení na funkci funkci ředitele
a zároveň jednatele společnosti TS Hlučín s.r.o. vyhlašuje město Hlučín

Charakteristika společnosti: 
TS Hlučín s.r.o., se sídlem Úzká 717/3, 74801 Hlučín, IČ: 25887289, je společností, jejímž jediným společníkem je město 

Hlučín. Byla založena především za účelem zajišťování nejrůznějších komunálních potřeb města (údržba zeleně, správa, údržba 
a výstavba místních komunikací, správa pohřebišť, nakládání s nebezpečnými odpady, silniční doprava, správa veřejného osvětlení). 

Výkon funkce jednatele (včetně řídící funkce ve společnosti -  tedy jednatel, zároveň ředitel): na základě smlouvy o výkonu funkce

Způsob jednání za společnost:  jednatel jedná jménem společnosti samostatně v souladu se zakladatelskou listinou

Místo výkonu funkce: Úzká 717/3, 74801 Hlučín 
 

Datum nástupu do funkce: 1. dubna 2016, nebo dle dohody
Jednatele jmenuje valná hromada společnosti (Rada města Hlučína)

Požadované obecné předpoklady:
• plná svéprávnost

• státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
• bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouze-

na pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s podniká-
ním a se správou majetku, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena)

• neexistence překážky provozování živnosti
• výborná znalost českého jazyka

Požadované kvalifikační předpoklady:
• ukončené středoškolské vzdělání, manažerská praxe v řízení výhodou, praxe s řízením kolektivu či pracovních týmů min. 3 roky

Další požadované předpoklady:
• orientace v předpisech upravujících fungování samosprávy a společností s ručením omezeným 

• znalost obecně závazných právních předpisů souvisejících s vykonávanou funkcí
• orientace a znalosti v oblasti podnikání

• umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)
• znalost práce na PC – Microsoft Office

• řidičský průkaz sk. B

Dále výhodou: vzdělání technického nebo ekonomického zaměření, znalost problematiky činností, ve kterých společnost podniká

Lhůta pro podání písemné přihlášky:
• 10. března 2016 do 11:00 hod. Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce s nápisem 

„Výběrové řízení na jednatele TS Hlučín s.r.o. – NEOTVÍRAT“ buď osobně, nebo prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zási-
lek (kurýrní služba), nebo prostřednictvím držitele poštovní licence. V případě osobního doručení nabídky, popř. prostřednictvím oso-

by, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), musí být nabídka doručena na podatelnu Městského úřadu Hlučín v budově C Měst-
ského úřadu Hlučín, Mírové náměstí 25/24, 748 01 Hlučín, přízemí, dveře č. C 101. V případě doručení nabídky prostřednictvím držitele 

poštovní licence musí být nabídka doručena na adresu sídla vyhlašovatele: Město Hlučín, Mírové nám 24/23, 74801 Hlučín
Termín výběrového řízení pro pozvané uchazeče je stanoven na 14. března 2016

Náležitosti přihlášky: 
• jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého poby-

tu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, e-mail, datum a podpis
• strukturovaný profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o od-

borných znalostech a dovednostech se vztahem k činnosti jednatele
• koncepce řízení společnosti TS Hlučín s.r.o. (v rozsahu max. 4 stránky A4). Koncepce by mě-

la zejména obsahovat: cíle, výhled s ohledem na racionalizaci provozu.
• výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, čestné prohlášení uchazeče, že proti němu není vedeno trestní stíhání 

• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového ří-

zení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
- odborné znalosti a dovednosti, možný nástup do funkce

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zru-
šit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu a nepřijmout nabídku žádného uchazeče bez udání důvodu.

Bližší informace podá místostarostka Blanka Kotrlová, tel. 595020212. 
Další informace najdou zájemci na http://www.hlucin.cz/pro-obcany/pracovni-prilezitosti/2016-02-18.html
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Na ZLaté HLučíNSké 
HVěZDě Se DařiLo 
DoMáCíM PaPrSkůM  
i baLLeriSiMu. 

Mezinárodní soutěž v mažoretko-
vém sportu Zlatá hlučínská hvěz-
da přilákala v sobotu 13. února do 
sportovní haly přes 400 mažoretek. 
První ročník nové soutěže se vyve-
dl. Pořadatelé z klubu Mažoretky 
Michelle z Karviné a SRA Hlučín 
se shodli, že příští rok se závody 
opět vrátí do Hlučína. Atmosféra 
soutěží byla úžasná, tribuna pro di-
váky byla zaplněna do posledního 
místečka. Na soutěži se dařilo i do-
mácím týmům, Paprskům a Balle-
risimu. Tým Paprsků se ve všech 
kategoriích, jichž se účastnil, umís-
til na medailové pozici, nejhůře byl 
stříbrný, seniorky získaly v malých 
formacích dokonce zlatou medaili.

„Výsledky nám udělaly velkou 
radost. Je to dobré zahájení sezo-
ny,“ řekla trenérka Paprsků Ka-
teřina Kučerová. Paprsky se opět 
chystají na mistrovství republiky, 
kde budou obhajovat loňské prven-
ství v seniorkách B, chtějí bodovat  
i v kategorii A. 

Děvčátka z tanečního studia se za-
měřením na mažoretkový sport MK 
Ballerisimo Hlučín vybojovala prv-
ní místo za choreografii s názvem  
O Ferdovi a Beruškách určenou pro 
děti ve věku od pěti do sedmi let. 

„Naše holčičky trénují třikrát týd-
ně a na soutěž byly skvěle připra-
veny. Kromě mažoretkového spor-
tu se totiž účastní i tréninků baletu 
a gymnastiky. Choreografii poro-
ta ocenila také pohárem pro talen-
tované děti. Tým se tak kvalifiko-
val na Mistrovství České republiky 
IFMS 2016,“ řekla trenérka Karin 
Wronová. Bodovaly i starší kadet-
ky ve věku od osmi do jedenácti let. 
Sólistka Natálka Kohoutková si na 
své první soutěži vybojovala hez-
ké páté místo, trio Baruška, Adél-
ka a Naty si nádherným výkonem 
zajistilo bronz. Největším překva-
pením se stala malá formace, která 
se soutěže zúčastnila vůbec poprvé 
a hned vybojovala stříbro.

„I další dívenky s námi mohou 
prožívat radost z tréninků a násled-
ně i soutěží. Stačí je přivést na tré-
nink do tělocvičny ZŠ M. Tyrše. 
Konají se každé úterý od 16 hodin,“ 
dodala trenérka. „Úroveň soutě-
že byla výborná, zvláště vzhledem  
k tomu, že se jednalo o první roč-
ník. Nejvíce jsme ocenili, že jsme 
měli k dispozici mistrovský po-
vrch,“ doplnila Kateřina Kučerová 
z Paprsků. 

„Sportovní hala v Hlučíně splňu-
je všechny požadavky na uspořádá-
ní takovéto soutěže,“ uvedla Hlavní 
pořadatelka Ivana Poláková z klubu 
mažoretek Michelle Karviná.

Pořadatelé nainstalovali podla-

Hlučín hostil poprvé velkou soutěž mažoretek

úspěšné Paprsky od nejstarších po nejmladší na třech fotografiích.   

                                Foto: ivana gračková

hu 12 krát 12 metrů, která se po-
užívá na postupových soutěžích  
a která vyhovuje vysokým požadav-
kům hlavně v kategorii pom pom  
s třásněmi, v níž se klade velký důraz 
na gymnastické prvky. Porotci sedě-
li na vyvýšeném pódiu, což nebývá 
u nepostupových soutěží zvykem. 
Porota tak měla výborné podmín-
ky pro hodnocení výkonů. Soutě-

žící děvčata měla dost prostoru pro 
rozcvičení, diváci svou vlastní tri-
bunu. K dispozici bylo občerstvení  
i prodejna mažoretkových potřeb.

        Ivana Gračková

Více na http://www.hlucin.cz/
pro-obcany/tiskove-zpravy/
mazoretky-zavody-sportovni-
-hala-paprsky.html

Dařilo se i dívenkám z ballerisima.                                                     Foto: archiv klubu 

Tradiční pohárový závod v mo-
derní gymnastice Třebovic-
ký čertík se bude konat v sobotu  
12. března od 9.30 v hlučínské 
sportovní hale. 
Pořádají ho oddíl moderní gym-

nastiky TJ Sokol Třebovice ve 
spolupráci se Sportovně rekreač-
ním areálem Hlučín. Zúčastní se 
ho řada oddílů moderní gymnasti-
ky z celé Moravy.

„Závodit se bude v základním  
a kombinovaném programu od 
nejmenší, nulté kategorie až po ka-
tegorii žen. Návštěvníci na závo-
dech uvidí sestavy bez náčiní, se 
švihadlem, míčem, kuželi, obručí  
i stuhou. Budeme rádi, když zá-
vodníky přijdou podpořit ve vy-
sokém počtu,“ prozradila Hul-
čínským novinám trenérka Lucie 
Strouhalová.                             (iga) 

Druhý ročník Hlučínského půlma-
ratonu se uskuteční 28. května. Po-
běží se v několika kategoriích, opět 
na tratích v délce 21 a 9 kilometrů, 
ale letos přibude i maratónská trať 
na 40 kilometrů. 

Start pro všechny kategorie bu-
de ze Sportovně rekreačního areá-
lu Hlučín. 

„On-line registrace účastníků 
již byla spuštěna. Propozice jsou 
umístěny na Facebooku na stránce 
Hlučínské běhy a přihlášky včetně 
informací a propozicí zájemci na-
jdou na stránce www.timechip.cz,“ 
prozradila za pořádající Sportovně 
rekreační areál  Gabriela Svačino-
vá.                                            (iga)

Půlmaratón je za dveřmi,
na běžce čeká i 40 kilometrů

Třebovický čertík se vrací
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KAM V HLUČÍNĚ V BŘEZNUn

Podmínky pro zveřejňování článků v Hlučínských novinách: 
n Redakce není povinna zveřejnit všechny zaslané příspěvky. Je oprávněna texty stylisticky a gramaticky upravovat a krátit a opatřit titulkem. 
n Články musí být zaslány elektronicky ve wordu do termínu uzávěrky uvedeném v tiráži, maximální počet znaků je 2 500. Texty nesmí nikoho na-

padat, musí být věcné, vztahovat se k Hlučínsku a jeho obyvatelům. Musí být podepsané celým jménem konkrétního člověka, případně s jeho funk-
cí. Jména uváděná v textu musí být celá včetně křestního jména.

n Fotografie musí být v kvalitním rozlišení minimálně 2 MB. Musí ji doprovázet popisek s údaji, co je na fotografii. Vždy musí být uveden autor 
fotografie. 

n Z názvů obou souborů – textového a obrazového - musí být patrné, že patří k sobě.                                                                                           Redakce 

3. 3. 15:30 Beseda o Montessori programu MŠ Severní 
4. 3. 19:00 Ples FC Hlučín KD Hlučín
5. 3. 9:00 KP ve volejbalu kadetek mezi dr. TJ Hlučín a Slezanu Orlová Sportovní hala
5. 3. 11:00 KP ve volejbalu žen mezi dr. TJ Hlučín a DTJ Polanka n/O Sportovní hala
5. 3. 14:00 Šachový turnaj, pro děti a mládež do 16 let, přezůvky s sebou, startovné 40,- Kč, přihlášky a platba  

předem v DDM
DDM Hlučín

5. 3. 20:00 Ples mladých Top produkce KD Hlučín
6. 3. 15:00 Asterix: Sídliště bohů, film pro děti KD Hlučín
6. 3. 17:30 Purpurová vrch, film KD Hlučín
7. 3. 10:00 Cestovatelská přednáška - Západ USA a Havajské ostrovy, přednáška Zámecký klub
8. 3. Keramický klub pro školní děti, jen pro přihlášené ZŠ Bobrovníky

     11. 3. - 12. 3. Výtvarný občasník, výroba velikonočního věnce, pečení domácího chleba, háčkování šátku DDM Hlučín
     do 12. 3. Výstava fotografií Jindřicha Štreita Držíme spolu KD Hlučín

12. 3. 8:00 1. Hlučínský bleší trh spojený s bazarem oblečení, dětskými a sportovními potřebami, 15% ze zisku bude 
věnovánio na činnost mladých hasičů SDH Hlučín

KD Hlučín

17. 3. 17:00 Beseda se spisovatelkou Janou Hochmanovou Zámecký TV klub
18. 3. 15:00 Keramický klub pro školní děti, jen pro přihlášené DDM Hlučín
18. 3. 17:00 Keramický občastník pro rodiče s dětmi od 3 let, jen pro přihlášené DDM Hlučín
19. 3. 10:00 Prodejní výstavka klubu Patchwork Hlučínský zámek
19. 3. 10:00 KP ve volejbalu žen  mezi dr. TJ Hlučín a Slezanu Orlová Sportovní hala
19. 3. 11:00 Velikonoční tvořivá dílna Hlučínský zámek
20. 3. 9:00 KP ve volejbalu žaček za účasti 4 družstev Sportovní hala
20. 3. 15:00 Promítání pro děti, titul bude upřesněn na webu www.kc-hlucin.cz KD Hlučín
20. 3. 17:30 Mission Impossible: Národ grázlů, film KD Hlučín

Na 45. ročníku okrskového kola 
celostátní soutěže v dětské recita-
ci, která je určena dětem ze všech 
základních škol, bodovali ve čtvr-
tek 25. února i hlučínští soutěžící. 
Okrskového kola se v Domě dě-

tí a mládeže v Hlučíně účastnilo 
75 školáků, kteří měřili síly v pě-
ti věkových kategoriích. Odbor-

ná porota měla těžký úkol vybrat 
ty nejlepší, kteří budou Hlučín-
sko reprezentovat v okresním kole  
v Opavě. „Všem postupujícím sr-
dečně blahopřejeme a přejeme 
jim mnoho úspěchů,“ řekla za or-
ganizátory akce Veronika Novo-
sadová, pedagožka volného času 
z DDM Hlučín.                       (red)

Děti soutěžily v recitaci

Vítězové nulté kategorie jakub kolarz a Michaela kundrátová se s chutí 
pochlubili čerstvými diplomy. Veronika prohlásila, že recituje moc ráda. 
báseň Malá pohádka o řepě si vybrala sama.    Foto: Veronika tomisová
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Lidé se berou čím dál méně, 
svateb v Hlučíně výrazně ubylo.  
Snoubenci si často chtějí říci své 
ano v romantickém prostředí.

Čtěte na straně 3

Mažoretky z celé Moravy,  
Slovenska i Polska se sjely do  
Hlučína. Na mezinárodních  
závodech se dařilo i domácím. 

Čtěte na straně 11

Zloději vykradli kasičku s dary. 
Dětský ranč v Hlučíně přišel  
o několik tisíc korun na krmení 
pro koně. 

Čtěte na straně 4

Sportovně rekreační areál a Kul-
turní centrum Hlučín by se měly 
spojit pod jednu hlavičku. 

Zásadní změnou ve fungování 
kultury a sportu se budou zabývat 
zastupitelé na svém jednání ve čtvr-
tek 17. března. Do jedné organizace 
by se měly slučovat Sportovně re-
kreační areál Hlučín a Kulturní cen-
trum Hlučín. Nově vzniklá organi-
zace, která by měla začít fungovat 
od 1. ledna 2017, se bude jmenovat 
Sportovní a kulturní centrum Hlu-
čín. 

„Chceme zefektivnit chod měst-

ských organizací. Pokud budou pod 
jednou hlavičkou, výrazně ušetříme 
nejen na mzdových nákladech, ale i 
na technickém vybavení,“ objasni-
la místostarostka Blanka Kotrlová. 

Například promítací technika, kte-
rou v létě používal Sportovně re-
kreační areál při letních projekcích, 
se mimo sezonu používá v kultur-
ním domě, kde se nově promítají o 
víkendech filmy pro děti i dospě-
lé. Navíc vytížení pracovníků je na 
štěrkovně výrazně větší v létě, kdy 
jich zase není tolik zapotřebí v kul-
turním domě.

Sloučení obou organizací umož-
ní jejich bezproblémové přechody 
mezi oběma areály dle aktuální po-
třeby. Také lepší koordinace akcí ve 
městě je jedním z podstatných ar-
gumentů, proč se vedení města roz-
hodlo změnu zastupitelům navrh-
nout.

Jednání zastupitelstva, které je ve-
řejné a tedy otevřené pro všechny 
zájemce, kteří chtějí sledovat počí-
nání svých volených zástupců, se 
17. března uskuteční od 16 hodin  
v Kulturním domě Hlučín.  

Ivana Gračková

Sport a kultura by k sobě mohly mít blíže

Mimořádný projekt založený na živém souboji dvou kapel hrajících balkánskou hudbu připravují na letoš-
ní XII. ročník pořadatelé festivalu Štěrkovna Open Music, který se poslední červencový víkend uskuteční na 
Hlučínském jezeře. Program nazvali Balkan Battle live. V divoké bitvě se utkají rumunská dechovka Fanfa-
ra Transilvania a parta pražských punkových klaunů Circus Problem. Půjde pravděpodobně o první takový-
to mezinárodní souboj na českých pódiích.  „Takovéto souboje jsou běžné. Vždy ale spolu soupeří třeba dvě 
rumunské dechovky. V našem případě jsme se rozhodli tento model posunout a nabídnout něco, co tady ještě 
nebylo. Mezinárodní hudební bitvu,“ vysvětlil pořadatel festivalu David Moravec. 

Pokračování na str. 6 

Farmářské trhy se po zim-
ní přestávce vracejí do Hlučí-
na. První jarní, s velikonoč-
ní tématikou proběhne v sobotu  
19. března netradičně na nádvoří 
zámku. 

„Drobní pěstitelé a výrobci ale 
přivezou opět i domácí sýry, jo-
gurty, džemy, netradiční pečivo, 
voňavé klobásy, čerstvou zeleni-
nu i jarní sazenice. Speciálně bu-
de v prodeji i zabíjačkový ovar 
a prejt,“ prozradil ředitel pořádají-
cího Sportovně rekreačního areálu 
Hlučín Petr Breitkopf. K poslechu 
a pro dobrou náladu bude hrát ka-
pela Country gang. 

Trhy v dubnu a květnu budou opět 
na náměstí, a to 9. a 23. dubna a  
7. a 21. května. „Během jara chce-
me vyzkoušet novou formu jejich 
pořádání. Budou probíhat v rámci 
sítě pod názvem České trhy,“ dopl-
nil Petr Breitkopf.                     (iga)  

Na festivalu se utkají kapely
v balkánském rytmu

Farmářské trhy
budou i u zámku

Vystoupení české kapely Circus Problem je zážitkem nejen hudebním, ale i vizuálním.                                              Foto: archiv

Policisté hledají svědky noč-
ní krádeže. Osmnáctiletou dívku 
okradl 21. února v noci dosud ne-
známý pachatel. 

V Seifertově ulici jí vytrhl z ru-
ky kabelku, ve které měla peněžen-
ku se třemi tisíci korunami, různé 
osobní doklady, měsíční průkazku 
na autobus, kartu vstupu do škol-
ského zařízení a dva mobilní tele-
fony. Naštěstí ji nezranil. Způsobil 
jí ale škodu přes 13 tisíc korun. 

„Policisté z hlučínského obvodní-
ho oddělení žádají případné svěd-
ky celé události nebo osoby, které 
by mohly o pachateli podat nějaké 
informace, aby se obrátili se svým 
svědectvím na telefonní číslo 974 
737 701 nebo na linku tísňové-
ho volání Policie České republiky 
158,“ řekl mluvčí policie v okrese 
Opava René Černohorský.       (red)

Hledají se svědci
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MÍSTO KYTIČKYn

      [13] hlučínskénoviny občané

Přivítali jsme:
Lilien Bérešová *2015
Filip Brož *2015
Matěj Němec *2015
Aneta Ševčovičová *2015
Klaudie Badurová *2016
Matěj Badura *2016
Martin Válek *2016
Eliška Dworoková *2016
Dominik Wanderburg *2016
Justýna Nedvídková *2016
Tereza Dvořáková *2015

Jubilanti:
Ema Hájovská *1933
Vlasta Říhová *1934
Karel Laňka *1922
Erika Vilímová *1934
Věra Holaňová *1931
Helena Salvetová *1930

Rozloučili jsme se:
Jindřich Ostárek *1939
Hilda Kubinová *1935

RADY DO ZAHRADY - BŘEZEN HLÁSÍ JAROn

ŘÁDKOVÁ INZERCEn

„…dříve než se naleje první pu-
pen a rozvine první list, je tu roz-
kvetlý květ; dříve než příroda po-
čne dýchat, kvete; láska je první. 
Všechno ostatní přijde až pozdě-
ji…“ řekl Karel Čapek o jaru. My 
ale nečekáme, až to přijde. Pokra-
čujeme s tím, co jsme v únoru ne-
dokončili. Venku připravujeme zá-
hony, vysazujeme ovocné stromy 
a okrasné opadavé dřeviny.
Kromě kořenové zeleniny vy-

séváme i hrách, ředkvičku a špe-
nát. Vysazujeme cibuli ze sazečky. 
Pařeniště jsou v plném provozu - 
průběžně připravujeme sadbu ze-
leniny a květin. Koncem měsí-
ce vysazujeme na záhony salát, 
kedlubny a předklíčené brambo-
ry. Máme připravenou netkanou 
textilii jako ochranu před mrazí-
ky. Skleník nebo foliovník čeká na 
výsadbu paprik a rajčat, s tím ale 
nespěcháme.
Dokončíme zimní řez jádrovin,  

krokusy, zářiví poslové jara.                                                              Foto: Zdeněk Seidl

Děkujeme všem příbuzným, 
přátelům, sousedům a známým, 
kteří přišli doprovodit na po-
slední cestě mého manžela, Jin-
dřicha Ostárka, za účast, proje-
vy soustrasti a květinové dary. 
Rovněž panu faráři Mgr. Mar-
tinu Šmídovi chceme vyjádřit 
vděčnost za všechny poskytnuté 
služby, Pohřební službě Breuer 
velice děkujeme za zajištění po-
hřbu. Ze srdce děkujeme Sbo-
ru sv. Cecilie za krásný zpěv 
při mši svaté a také hudbě pa-
na Ondruše, která na mé přání 
zahrála i písně již zapomenuté.  
V neposlední řadě patří naše dí-
ky také pracovnicím Charity 
Hlučín za pomoc s péči o mé-
ho manžela. 

Za zarmoucenou 
rodinu manželka Hilda

n Prodám dr. 1+1 na Rovninách 
nebo vyměním za 2+1 / 3+1. 
Tel. 702 493 502.

n Hledám spolehlivou paní na 
osobní asistenci (jsem na inval. 
vozíku). Jde o 1-2 hod/denně 
(po-pá), dopoledne, 100 Kč/hod. 
Bližší info. na tel. 774 192 525.

Burzu prvních bylin a květin, kte-
rou pořádá v Hlučíně spolek Sou-
sedé 55+, proběhne v sále Slezanu 
na náměstí 11. března od 13 do 15 
hodin. „Těšíme se na všechny nad-
šené zahrádkáře,“ řekla za pořada-
tele Růžena Dvořáčková.        (red)

Burza prvních květin 

Celkem třináct uživatelů Domova 
pro osoby se zdravotním postiže-
ním Fontána dostalo příležitost ab-
solvovat počítačový kurz v rozsahu 
osmi hodin, který probíhá v prosto-
rách Základní školy Hlučín Bob-
rovníky v bezbariérovém prostředí. 

Kurz je rozvržen do pěti pracov-
ních dnů. Začal v únoru a potrvá do 
poloviny března. Jednotlivé lekce 
trvají hodinu a půl, závěrečná bu-

de dvě hodiny. Lidé s mentálním a 
kombinovaným postižením si tak 
mohou osvojit základní dovednos-
ti a znalosti v práci s počítačem. 
Možnost absolvovat takovýto kurz 
představuje velký přínos, umožňuje 
osobám s postižením vzdělávat se  
a navíc napomáhá jejich socializaci 
i realizaci. Financování kurzu zajis-
tilo město Hlučín.   Iveta Cigánová

sociální pracovnice Fontány

v závěru měsíce začínáme rou-
bovat jabloně. Stříkáme proti rzi 
hrušňové.
Začátkem měsíce dokončíme řez 

wistárie, ibišku, trubače a vinné 
révy. Vyčistíme trvalkové záho-
ny, skalky a jezírka. Odstraňuje-
me zimní kryty, ořežeme okrasné 
traviny a růže. Provzdušňujeme 
trávník, nejlépe vertikutací. Mul-

čováním se bráníme proti suchu. 
Březen je též časem pro jarní vý-
sadbu lilií, koncem března lze vy-
sazovat skalničky a rozmnožovací 
korálky mečíků.
Kvete mnoho jarních cibulovin 

jako krokusy, sněženky, bledule  
a také raně kvetoucí keře. Jaro při-
chází...                      Zdeněk Seidl

Svaz zahrádkářů Iris z Hlučína

Ve Fontáně se učí s počítači

takto vypadala první lekce počítačového kurzu.               Foto: šárka Muntágová

Cvičení pro ženy probíhá každou 
středu od 19 do 20 hodin v malé 
tělocvičně ZŠ Rovniny. „Cvičíme 
zumbu, bodystyling i střečink pro 
lepší kondici, ale i pro lepší nála-
du,“ řekla cvičitelka Dana Balado-
vá z oddílu rekreačního sportu TJ 
Hlučín. Cena za rok je 400 korun, 
pro seniory 350 korun.           (red)

Cvičí  pro radost





Zahradnictví Michňa

U Stadionu 4, Hlučín (směr silo)
Po – Pá: 8:30 – 12:00, 13:00 - 17:00 hod

So: 9:00 – 12:00 hod
Tel.: 777 555 499, 605 937 531

zahradnictvimichna@seznam.cz

www.zahradnictvi-michna.cz

realizace a údržba zahrad a kácení stromů
prodej: okrasných dřevin, ovocných stromů a keřů,

hnojiv, zahradních substrátů, postřiků a semen,
jarní prodej zahájen

Na bolavá záda
i odpočinek...

klasické, relaxační
a sportovní masáže

8  www.mojemasaze-hlucin.cz
)  +420 732 480 881
*  milos.szotkowski@seznam.cz

Vladislava Vančury 320/39
Hlučín - rovniny




