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hlučínskénoviny

Bunkry opět ožijí. Vzpomínková 
akce k 71. výročí ukončení II. svě-
tové války se uskuteční v Areálu 
čs. opevnění v Hlučíně – Darkovič-
kách 28. května. Čtěte na straně 3

Motocyklový kaskadér a rodák  
z Hlučína David Striťák Zavadský 
předvede v rámci oslav 760. výročí 
založení města motoshow  
na štěrkovně.    Čtěte na straně 11

 Výtvarný obor Základní umělecké 
školy Pavla Josefa Vejvanovského 
v Hlučíně chystá velkou výstavu. 
Otevírat se bude 17. května na 
zámku.                 Čtěte na straně 8

JAkuB VAgunDA Je žákeM 9. tříDy 
ZáklADní škOly HOrnIcká. MOc 
tOHO nenAMluVí A kDyž Z něJ 
VyPADne celé VětA, PrOHláSí, že 
ZrOVnA ZkOuší BeketOVOVu řADu, 
cOž Je uSPOřáDání kOVů PODle 
reDOxnícH POtencIálů. 

Kuba Vagunda má zvláštního koníčka. V sed-
mé třídě narazil na internetu na chemické poku-
sy a zaujaly ho. Testoval třeba hoření hořčíku, 
při kterém vzniká oslnivý bílý plamen. Rodiče 
s jeho zálibou nejprve s obavami souhlasili, teď 
syna podporují, protože vidí, že si vybral per-
spektivní obor. Už ani moc neprotestovali, když 
zkoušel hoření propan butanu ve vodě, prý zatím 
jeden z nejnebezpečnějších pokusů, které dělal. 
Doma už má malou chemickou laboratoř. Když 
se vrátí ze školy, jde si odpočinout studiem che-
mie. Teď už středoškolské. Jakmile mu začala 
v osmé třídě chemie ve škole, vesměs už všech-
no učivo znal předem. „Spolužáci někdy říkají, 
že jsem blázen. Ale myslí to ze srandy,“ usmívá 
se mladý génius. Zcela pochopitelně chce jít na 
chemickou průmyslovku a poté by rád studoval 
organickou a anorganickou chemii. V budouc-
nu chce pracovat ve výzkumu. Není proto divu, 
že s přehledem vyhrál praktickou i teoretickou 
část krajského kola soutěže o nejlepšího chemi-
ka. Spolu s ním se soutěže účastnila i jeho spo-
lužačka Pavlína Smolková, která obsadila krás-
né páté místo. 

„Trochu mi daly zabrat chemické výpočty, ji-
nak to bylo celkem v pohodě,“ poznamenává Ja-
kub věcně. Hned poté byl první také v chemic-
ké olympiádě. V červnu ho čeká celostátní finále 
soutěže o nejlepšího chemika. Konat se bude na 
vysoké škole v Pardubicích.

Jakub má zvláštní hobby

Jakub Vagunda je se zkumavkami a kádinkami ve 
svém živlu.                                     Foto: Ivana gračková 

„Kuba vítězstvím ve dvou soutěžích potvrdil 
nejen svůj zájem o chemii, ale i své mimořád-
né znalosti z tohoto oboru. V červnu mu všichni 
budeme držet palce,“ řekla jeho učitelka chemie 
Bronislava Halusková.              Ivana Gračková

Objekt na Rovninách, ve kterém 
se nachází hlučínská restaurace 
Točna, se bude prodávat za 2,6 mi-
lionu korun. Prodej schválili zastu-
pitelé na svém jednání 14. dubna. 

Cenu 2,6 milionu korun za měst-
skou nemovitost nabídl v obálko-
vé metodě Viktor Pavlík. „Byla to 
druhá nejvyšší nabídka. Zájemce 

s vyšší navrhovanou cenou, kte-
rá byla 3,5 milionu korun, nako-
nec svou nabídku stáhnul, protože 
mu banka zamítla hypotéku,“ uvedl 
vedoucí odboru městského majetku 
Miroslav Zmrzlík. Město objekt na-
bídlo do prodeje v souladu s úřed-
ním odhadem za minimální cenu 2 
miliony korun. Záměr na prodej vy-

hlásilo poté, co dosavadní provozo-
vatel Karel Jaroš dal po pětadvace-
ti letech výpověď z nájmu v závěru 
dubna. Budova, za kterou město in-
kasovalo nevysoký nájem, bude po-
třebovat rekonstrukci. 

Nový majitel chce podle svých 
slov v objektu i nadále provozovat 
restauraci. Peníze na koupi objektu 

už má připraveny. Počítá s tím, že 
nemovitost bude muset opravit.  

„Věříme, že nový majitel objekt zre-
konstruuje, takže bude dál sloužit ob-
čanům jako příjemné místo k setká-
vání. Jsme toho názoru, že komerční 
objekty by měli vlastnit a provozovat 
soukromníci,“ řekla místostarostka 
Blanka Kotrlová.                            (iga)

Točnu získá nový majitel, hospoda by v ní měla zůstat

Žáci Základní školy dr. Miroslava Tyrše 
bodovali v soutěži Finanční gramotnost 
vyhlášené Ministerstvem školství, mláde-
že a tělovýchovy ČR.  Družstvo mladších 
žáků získalo první, starší žáci druhé místo 
v krajském kole. Finálové boje se odehrály  
26. dubna v pražském klášteře Emauzy, 
kde je zahájil již tradičně guvernér Čes-
ké národní banky Miroslav Singer. A tým 
mladších žáků z Tyrškovky vybojoval neu-
věřitelné druhé místo v konkurenci dalších 
dvanácti družstev z celé České republiky. 
„Kluci sice věděli všechny odpovědi, ale ve 
finále už rozhodovala i rychlost. Tak jsme 
skončili druzí. Atmosféra soutěže byla 
úžasná, takže děti to určitě bude motivo-
vat k další práci,“ řekla zástupkyně ředitele 
Lenka Hanzlíková. 

V okresních kolech nenašli žáci z Tyr-
šovky přemožitele. Příprava na krajské 
a následně celostátní kolo  byla pečlivá. 
„Děti pod vedení ekonomky školy Edity 
Beranové denně pilovaly a zdokonalovaly 
své znalosti v oblasti informační, peněžní, 
cenové, rozpočtové a právní gramotnosti. 
Dělali to s velkou odpovědností a s chutí,“ 
vylíčila Lenka Hanzlíková. Cílem soutěže 
je porovnat úroveň znalostí v oblasti finanč-
ní gramotnosti více než čtvrt milionu žáků 
základních a středních škol v ČR. Tyršovku 
a Hlučín v ní reprezentovali tým mladších 
žáků Petr Hanzlík ze 4. A, Matěj Osmančík 
a Daniel Michálek z 5. A a starší žáci Daniel 
Gai ze 7. A, Natálie Marková a Klára Hah-
nová z 9. A.                                          (iga)

Tyršovka má nejlepší 
ekonomy v kraji



SLOVO STAROSTYn
Investujeme do bezpečnosti

hlučínskénoviny [2] město

Hlučín patří k té 
velké spoustě měst, 
která zoufale volají 
po obchvatu. Jenže 
ten je zatím v nedo-
hlednu, takže hlav-

ní průtah necitlivě dělí město na dvě 
části. Snad se jednoho dne poda-
ří dosáhnout toho, že se silnice I/56 
změní v komfortní místní komunika-
ci a hustá doprava se přesune mimo 
město. Do té doby ale musíme zajis-
tit bezpečnost chodců, kteří ji denně 
přecházejí, i motoristů, kteří se na 
příjezdech z okrajových částí Hlučí-
na i na mimořádně frekventovaném 
hlavním průtahu často dostávají do 
rizikových situací. Mnohdy i vlast-
ní vinou.  

Na silnici I/56 město postupně od 
roku 2010 vybudovalo dělící os-
trůvky, v křižovatce s ulicí Rovniny 
loni přibyl připojovací pruh doleva 
ve směru na Opavu. Speciální osvět-
lení šité na míru se v minulém roce 
zásluhou příspěvku Nadace ČEZ 
přidávalo k přechodu pro chodce 
v ulici ČSA v místě křížení s ulicemi 
Hornická a Severní. 

I pro letošní rok Hlučín plánuje 
významné investice do zvýšení bez-
pečnosti dopravy, celkem to bude 
minimálně 7,5 milionu korun. Re-
konstruovat se bude další křižovat-
ka silnice I/56 s ulicemi Opavská 
a Celní, kde přibude světlená signa-
lizace. Poprvé město instaluje na 
nebezpečných úsecích u přechodů 
pro chodce zpomalovací semafory. 
Na těch automaticky naskočí čer-
vená, jakmile se auto blíží vyšší než 
povolenou rychlostí. Letos se jimi 
budou osazovat ulice ČSA, Píseč-
ná a na dvou místech ulice Osvobo-
ditelů, a to v části Malánky i u Les-
ní ulice. Po dobrých zkušenostech 
s nasvětlením přechodu v ulici ČSA 
se bude přidávat osvětlení i na kři-
žovatku ulic Jandová a U Zámečku 
v Darkovičkách. Vše do konce října. 

Aktuálně v radě města diskutuje-
me ještě o další investici do zvýše-
ní dopravní bezpečnosti. Uvažujeme 
o pořízení úsekového měření, pro-
tože ani všechna technická opatře-
ní jako ostrůvky nebo zpomalovací 
semafory pravděpodobně neodra-
dí některé řidiče od nebezpečné jíz-
dy. Není to sice příjemná představa, 
ale zdá se, že na některé jedince ne-
má osvěta vliv, že je přesvědčí jedi-
ně sankce. 

kDO necHce PřIJít 
O SkVělOu ZáBAVu, 
neOPuStí OD 23. DO  
25. čerVnA Hlučín.   

Po tři dny bude v červnu Hlučín 
slavit 760. výročí svého založení. 
Bohatý program od čtvrtku 23. do 
soboty 25. června přenese návštěv-
níky do středověkého ležení, na-
bídne muziku mnoha žánrů, pobaví 
děti vystoupením klaunů, uspoko-
jí chuťové buňky vybranými po-
choutkami. To všechno završí tři 
soutěžní ohňostroje, které budou 
každý ze slavnostních večerů vždy 
ve 22.30 bojovat o přízeň diváků. 

Ve čtvrtek se začne zlehka ve 
Sportovně rekreačním areálu 
s Praskáním Rosti Petříka. Pak už 
nastoupí adrenalinová motoshow, 
kterou pro odlehčení vystřídá klaun 
Hopsalín. V pátek roztančí náměstí 
až do 16 hodin děti ze škol. A pak 
už bude nejvyšší čas opět se pře-
sunout na břehy jezera na koncer-
ty skupin Graphite, Šajtar, Mňága 
a Žďorp a Hazard. 

Sobota se bude celá odehrávat 
v rytířském ležení, do něhož dora-
zí na svém koni i Přemysl Otakar 
II. s průvodem, který ho doprovodí 
z hlučínského náměstí. Vystoupe-
ní šermířů budou střídat žoldnéřské 
půtky i ukázky práce sokolníků. 

Koncerty k výročí se odehrají
stylově ve středověkém ležení

Používat se budou nejen zbraně 
sečné, ale též palné včetně obřího 
praku. Večer bude hrát KG Band, 
Tomáš Pastrňák, Kakaczek a hlavní 
hvězda programu, skupina Portless, 
objevit by se měla i Eva Burešová. 

„Program je sestaven pro celé ro-

diny. Oslavy si s námi užijí nejen 
dospělí, ale také děti, pro které bu-
de vždy připraveno nějaké vystou-
pení. Po celé tři dny budou pro ně 
před areálem na štěrkovně koloto-
če,“ řekl ředitel Kulturního centra 
Petr Breitkopf.     Ivana Gračková

každý z večerů završí jeden ze soutěžních ohňostrojů.                 Foto: firma tarra

Další velkou investici schválili za-
stupitelé na jednání v dubnu. Za 2,5 
milionu korun se bude rekonstruo-
vat ústřední topení v městském by-
tovém domě v ulici Dr. E. Beneše 3 
a 5 a v ulici Zahradní 12 a 14.

„V tomto domě jsou v současnos-
ti různé druhy vytápění, jsou tam 
gamata, plynové kotle, stará kam-
na. Různě se ohřívá i voda, slou-
ží k tomu karmy, elektrické bojlery 
nebo plynové kotle. Vesměs se jed-
ná o staré spotřebiče, které se mu-
sí pořád opravovat. S tím jsou spo-
jené nemalé náklady,“ vysvětlila 
vedoucí odboru investic Gabriela 
Dihlová.

Teplo a ohřev vody pro 32 byto-
vých jednotek bude zajišťovat ko-
telna v suterénu bytového domu. 
Provozovat ji bude firma Teplo 

Hlučín. Do bytů se namontují nová 
otopná tělesa s měřiči tepla.

Už v roce 2014 Hlučín rekonstru-
oval topení a systém ohřevu vody 
v bytových domech v ulici U Sta-
dionu 1, 3, 5 a v ulici Zahradní 33, 
35 a 37 v Hlučíně.

„Nájemníci jsou s novým systé-
mem velmi spokojeni,“ doplnila 
Gabriela Dihlová. Město má ještě 
v plánu rekonstrukci topení a ohře-
vu vody v domě v ulici Dr. E. Be-
neše 8, 10 a v ulici Zahradní 16 
a dále v bytovém domě v ulici Čs. 
armády 5, 7 a 9. 

„Věříme, že se nám podaří v dal-
ších letech opravit jak ohřev vody 
a topení, tak udělat zateplení ve 
všech domech, které město vlastní. 
Je toho ještě dost, ale jednou jsme 
majitelé, takže se musíme o svůj 

majetek starat. Předpokládáme, že 
s některou investicí nám pomůžou 
evropské dotace,“ uvedla místosta-
rostka Blanka Kotrlová.

Už v květnu začne rekonstrukce 
dvoru u domu v ulici Dr. E. Bene-
še 3, 5 a v ulici Zahradní 12 a 14. 
„Stavebními úpravami vznikne 
ve dvoře 28 parkovacích míst pro 
osobní automobily,“ dodala ve-
doucí investičního odboru. Hlu-
čín také žádá o dotace na výměnu 
oken a zateplení obvodového pláště 
u bytových domů v ulicích Severní 
2 a Opavská 10 a 12.

V Hlučíně je v bytových domech 
zhruba 5500 bytů, samotné město 
jich vlastní 312. Mnohé z nich jsou 
sociální. O údržbu svého bytového 
fondu se město systematicky stará.

Ivana Gračková

Přibyla další investice, opravovat
se bude topení v bytovém domě
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takto vypadal poslední ročník vzpomínkové akce v Darkovičkách.
Foto: archiv Slezského zemského muzea

Zasedání zastupitelstva se ve čtvr-
tek 14. dubna poprvé přenášelo pří-
mým přenosem. Zájemci ho mohli 
sledovat na www.hlucin.com/vi-
deo1.php.

Přenos byl zkušební. Aby fungo-
val kvalitněji hlavně zvuk, bude 
nutné ještě pořídit některé nové 
technické vybavení. Do budoucna 
chce Hlučín zajišťovat přímé pře-
nosy ze všech jednání zastupitel-
stva. Prozatím pro ně bude využívat 
po dohodě s provozovatelem web 

www.hlucin.com. Jakmile bude ho-
tový nový web města, který se nyní 
připravuje, bude se přímý přenos 
vysílat přes www.hlucin.cz.  

„Je to naše služba občanům. Ne 
všichni mají v pracovní den čas 
strávit celé odpoledne v jednacím 
sále, byť zasedání začíná až v 16 
hodin odpoledne. Takto mají ob-
čané možnost sledovat jednání za-
stupitelů z pohodlí svého domova," 
řekla místostarostka Blanka Kotr-
lová.                                          (iga) 

Rada města v dubnu 
n jednala o pořízení technické-

ho vybavení na úsekové měření 
rychlosti pro zvýšení bezpečnos-
ti na frekventovaných silnicích.

n rozhodla, že město bude, za spo-
lupráce externího dodavatele, žá-
dat o dotaci z operačního progra-
mu Životní prostředí na pořízení 
varovného systému města Hlu-
čína zejména kvůli případným 
záplavám a povodním. V zadá-
vacím řízení vybrala dodavatele 
veřejné zakázky malého rozsahu 
na zpracování a podání žádosti 
o dotaci, kterým bude firma Šin-
dlar z Hradce Králové.

n odsouhlasila, že rekonstrukci 
ulic Příkrá a Na Důlkách Bob-
rovníkách provede společnost 
Strabag z Ostravy, která vyhrála 
výběrové řízení s cenou 689 668 
korun bez DPH.

n odsouhlasila, že rekonstrukci 
místních komunikací Bochen-
kova a U Bašty provede společ-
nost Berkastav z Bruntálu, která 
vyhrála výběrové řízení s cenou  
2 958 587 korun bez DPH

n rozhodla, že zateplení Domu 
dětí a mládeže v Hlučíně prove-
de společnost Rebuild z Dolního 
Benešova, která vyhrála výběro-
vé řízení s cenou 884 675 korun 
bez DPH.

n vyhlásila veřejnou zakázku na 
dodávku repasovaného hasičské-
ho vozidla a udělila výjimku pro 
tuto zakázku s tím, že se u ní ne-
použijí pravidla pro zadávání ve-
řejných zakázek malého rozsahu 
schválených v loňském roce. 
Rozhodla pro tuto veřejnou za-
kázku jmenovat komisi v počtu 
pěti členů, která porovná nabíd-
ky minimálně tří uchazečů.  

n odsouhlasila, že rekonstrukci 
místních komunikací Záhumen-
ní, Školní, Gen.Svobody a Dr. 
E. Beneše provede společnost 
Strabag z Ostravy, která vyhrála 
výběrové řízení s cenou 804 512 
korun bez DPH. 

n odsouhlasila, že rekonstrukci 
dvoru městských domů v Za-
hradní 12, 14 a Dr. E. Beneše 3, 
5 provede společnost Berkastav 
z Bruntálu, která vyhrála výběro-
vé řízení s cenou 471 655 korun.  

n odsouhlasila, že rekonstrukci 
dětského brouzdaliště v areálu 
SRA provede společnost Ost-
ravské stavby, která vyhrála vý-
běrové řízení s cenou 4 331 838 
korun bez DPH.

Z RADY MĚSTAn

Jednání zastupitelů bude 
možné sledovat z obýváku

Poslední dvě příležitosti nakoupit 
si před letní přestávkou na hlučín-
ských farmářských trzích budou 
mít zájemci o sobotách 7. a 21. 
května. Obdobně jako v dubnu by 
mělo svůj sortiment nabízet zhru-
ba pětadvacet trhovců, kteří budou 
prodávat pečivo, uzeniny, kolá-
če, zeleninu, ovoce, sýry a další 
mléčné výrobky, sazenice, byliny 
i drobné rukodělné výrobky. V 
květnu bude navíc na programu i 
ochutnávka vín. „Zvýšit by se ješ-
tě měl komfort pro návštěvníky. 
Pořadatelé přislíbili stoly a lavice 
u stánků s jídlem,“ prozradila Vero-
nika Antončíková, vedoucí Kultur-
ního domu Hlučín. Květnem jarní 
část trhů skončí, prodejci se vrátí 
opět na podzim.                       (iga)   

Jarní část trhů  
v květnu skončí

V Areálu čS. OPeVnění Se 
PřeDVeDOu tAnky t-34 
I letADlA JAk-3. 

Vzpomínková akce k 71. výro-
čí ukončení II. světové války a 78. 
výročí mobilizace v květnu ro-
ku 1938 se uskuteční v Areálu čs. 
opevnění v Hlučíně – Darkovič-
kách v sobotu 28. května. Přehlíd-
ka bojových akcí odstartuje v 10 
hodin.  

„V Darkovičkách se vzpomínko-
vé akce konají již od 90. let. Mají 
připomenout nejen ty, kteří v roce 
1938 chtěli svou vlast bránit proti 
nastupujícímu nacismu, ale i tisíce 
těch, kteří na konci II. světové vál-
ky právě v těchto místech a u těch-
to pevností bojovali za svobodu 
tehdejšího Československa. Je dů-
ležité připomínat odkaz lidí, kteří 
položili životy za svobodu a demo-
kracii naší země,“ řekla Jana Horá-
ková, ředitelka Slezského zemské-
ho muzea, které je spolu s krajským 
vojenským velitelstvím, městem 
Hlučín a kluby vojenské historie 
pořadatelem akce. 

„Boje zde v prostoru Hlučínska 
byly součástí Ostravské operace, 
která je jednou z významných vo-
jenských operací konce II. světo-
vé války. Stejně jako mobilizace 
v květnu 1938, tak i tato operace 
patří k dějinnému odkazu, ke kte-
rému se současná armáda hlásí a je 
součástí jeho tradic. I proto Darko-
vičky 2016 patří mezi hlavní pre-

Darkovičky ožijí po dvou letech

zentační akce rezortu Ministerstva 
obrany ČR,“ zdůraznil ředitel Kraj-
ského vojenského velitelství Ostra-
va Jaroslav Hrabec. 

Významnou přehlídku vítá též ve-
dení města Hlučína, na jehož území 
se koná. Letos se navíc uskuteční 
v roce 760. výročí založení měs-
ta králem Přemyslem Otakarem 
II., proto se na ní chce také Hlučín 
představit vlastním stánkem. 

„Jsme moc rádi, že se můžeme po-
dílet na pořádání tak prestižní udá-
losti, která se dostala mezi čtyři ne-
bo pět nejvýznamnější akcí v České 
republice, jež prezentují bojeschop-
nost naší armády. Navíc nás samo-
zřejmě těší, že přehlídka přiláká 
do Hlučína návštěvníky ze široké-
ho okolí. Doufáme, že zavítají i do 

města a že se jim bude u nás líbit,“ 
řekl starosta Pavel Paschek.  

Návštěvníci se mohou těšit na dy-
namické ukázky Armády ČR a klu-
bů vojenské historie. K vidění bu-
de i množství současné a dobové 
techniky. Velkým lákadlem budou 
v historické ukázce například tři 
tanky T-34 a určitě letadla JAK-3 
a FW-190. 

Od 27. do 28. května bude Are-
ál čs. opevnění kvůli přehlídce vy-
hlášen jako vojenský prostor. „Ná-
vštěvníci se musí připravit, že 
budou při ukázce bojů vystaveni 
silnému hluku. Přímo do prostoru 
bojových ukázek bude platit přísný 
zákaz vstupu,“ upozornila mluvčí 
Slezského zemského muzea Roma-
na Cieslarová.                             (red)

Téměř výhradně novým územ-
ním plánem se bude zabývat 
květnové zasedání zastupitelstva. 
Uskuteční se ve čtvrtek 19.  květ-

na od 16 hodin v Kulturním domě. 
Jednání je veřejné, projednávání 
se mohou zúčastnit všichni obča-
né.                                           (red)

Zastupitelstvo projedná územní plán



hlučínskénoviny [4] město

Den s integrovaným záchranným 
systémem se letos uskuteční na par-
kovišti u hlučínské štěrkovny v pá-
tek 3. června od 9.30 do 17 hodin. 

Pořádá ho město Hlučín ve spo-
lupráci s Hasičským záchranným 
sborem Moravskoslezského kra-

je, Sportovně rekreačním areálem 
a Záchranným útvarem Hasičského 
záchranného sboru Hlučín. 

„Akce představí práci všech slo-
žek integrovaného záchranného 
systému formou statických i dyna-
mických ukázek. Záchranáři mimo 

jiné předvedou práce s vrtulníkem,“ 
řekl velitel spolupořádající Městské 
police Hlučín Luděk Olšovský. 

Závěr setkání zpříjemní svým kon-
certem od 15:30 hodin skupina Ma-
xim Turbulenc.                                   (iga)

OKÉNKO ÚPn Záchranáři předvedou zásahy i techniku

O prohlídku techniky policistů nebo hasičů je vždy zájem.                                                                 Foto: archiv Městské police Hlučín 

Jaké změny v účtování elektřiny 
se připravují, vysvětlí občanům 
pracovníci z Energetického regu-
lačního úřadu (ERÚ) v čele s před-
sedkyní Alenou Vitáskovu. Setkání 
se uskuteční ve středu 8. června od 
17 hodin v Kulturním domě.  

„Naši specialisté objasní, proč by 
mělo v budoucnu dojít ke změně 
účtování elektřiny i proč se připra-
vované změny prozatím odsunuly,“ 

řekl mluvčí ERÚ Vladimír Černý. 
Pro úpravy nové tarifní struktury 
jsou důležité názory spotřebitelů. 
Také proto představitelé ERÚ s lid-
mi diskutují. Akce se zúčastní také 
odborník na ochranu spotřebitelů 
s celou řadou rad, na co si dávat 
pozor při sepisování smluv a při 
změně dodavatele energií, případně 
jak se bránit podomním prodejcům 
a podvodníkům.                       (iga) 

Změny v účtování elektřiny 

Bezmála 6 milionů korun rozdě-
lí letos město Hlučín na dotacích 
určených především na činnost 
různých spolků. Na svém zasedá-
ní ve čtvrtek 14. dubna zastupitelé 
rozhodovali o částkách nad 50 tisíc 
korun a odsouhlasili rozdělení více 
jak 5 milionů mezi 5 organizací. 

Z velké části jde o sportovní kluby. 
Už v březnu schválili radní města 
dotace do 50 tisíc korun. Schválené 
radou už jsou také granty na kon-
krétní akce. Přehled schválených 
dotací a grantů na http://www.hlu-
cin.cz/pro-obcany/tiskove-zpravy/
zastupitelstvo-dotace.html        (iga)

Zastupitelé schválili dotace 
nad 50 tisíc korun

Dvacetileté výročí existence Klu-
bu seniorů Darkovičky jeho členo-
vé oslavili v dubnu setkáním, které 
se neslo v duchu vzpomínání. 

Předsedkyně Edita Kolenková 
spolu s dalšími členy připravili in-
formace o historii klubu od jeho za-
ložení. „Oslavy byly super. Včetně 
hostů se náš sešlo přes devadesát. 
Měli jsme hodně bohatý program. 
Naše členka Anička Bukovcová si 
jako obvykle připravila pásmo vti-
pů, ze svých knih nám četla Jana 
Schlossarková. Nádherně nás po-
bavily Seniorky z Bolatic, které 
připomínají hlučínské tradice tan-
cem, písněmi i krátkými ukázkami 
z knih Jany Schlossarkové. Náš 
kronikář František Kuřidém přine-
sl k nahlédnutí dvě kroniky klubu, 
které krásně zpracovává,“ pro-
zradila Edita Kolenková. Hlavní 
část občerstvení si vzal na starosti 
člen klubu Stanislav Volek, který 

K dvacetiletým narozeninám si dali vepřo, knedlo, zelo 

s pomocí kolegyň připravil vepřo, 
knedlo, zelo pro všechny účastníky 
akce. „Uvažovali jsme, že i něco 
napečeme, ale to už bylo moc, tak 
jsme nakonec koláče a zákusky na-
koupili,“ doplnila Edita Kolenková. 

Ještě dlouho po skončení oficiální 
části spolu lidé poseděli i zatančili 
si a zazpívali za doprovodu harmo-
niky. 

Senioři na Hlučínsku jsou vůbec 
velmi aktivní. Na konci března se 

v rámci projektů komunitního plá-
nování setkali také na tradiční akci 
Kluby klubům, na kterou si účast-
níci připravují část programu sami. 
Zúčastnilo se jí přes 170 seniorů 
z Hlučína, Darkoviček, Bobrovníků 
i ze spřáteleného klubu z Vrablov-
ce, kam chodí též zájemci z Rovnin. 
Přišli i klienti Domova pod Vinnou 
horou a též hlučínští senioři, kteří 
nejsou členy žádného klubu. 

Zvláště vydařené vystoupení si 
na letošní ročník připravily Valerie 
Cymorková z domova pro seniory 
a také Anna Bukovská z Klubu se-
niorů Darkovičky, pobavili i senio-
ři z Vrablovce. Program tentokrát 
obohatil nejen populární ostravský 
zpěvák Zdeněk Krásný a skupina 
Klasik se svými šlágry, ale také 
místostarostka Blanka Kotrlová se 
svým vystoupením a perfektním 
pěveckým výkonem i starosta Pavel 
Paschek.                                        (iga)

Veselé a programově bohaté bylo setkání klubu seniorů Darkovičky. 
Foto: tereza kubinová

Trh se stabilizoval 
Situace na trhu práce v našem re-

gionu se od počátku roku stabili-
zovala. V březnu se výrazně snížil 
podíl nezaměstnaných, do evidence 
přišlo méně uchazečů než v uplynu-
lém období, víc jich nastoupilo do 
zaměstnání a snížil se i počet ucha-
zečů na jedno volné pracovní místo.  
Tedy samé dobré zprávy. 

Ke konci března bylo v evidenci 
1 454 uchazečů o zaměstnání, o 75 
méně než v únoru. V porovnání s 
minulým rokem je pokles výraz-
nější - o 255 osob. Podíl nezaměst-
naných spadl o 0,3 procentního 
bodu na 4,9 %. Nových uchazečů 
přišlo do evidence 154, srovnatelně 
s únorem. Počet absolventů se mír-
ně zvýšil, v evidenci je jich 92. Vol-
ných pracovních míst bylo koncem 
března celkem 187, což je o 24 více 
než na konci února.   Leoš Jakubec

ředitel ÚP v Hlučíně
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Značení jízdních kol syntetickou 
DNA, které je prevencí proti krá-
deži, bude pokračovat i v letošním 
roce. Opět je bude provádět Měst-
ská policie Hlučín. 

„Zájemci si mohou nechat označit 
nejen klasické bicykly, ale i elek-
trokola, koloběžky a invalidní vo-
zíky,“ řekl velitel Městské policie 
Hlučín Luděk Olšovský. 

Značení se uskuteční v termínech 
16. a 25. května, 13. a 22. června 
v době od 15 do 17 hodin a 26. 
května od 9 do 11 hodin. Objednat 
se lze telefonicky na čísle 595 041 
885 nebo 595 020 202. Značení se 
provádí bezplatně. Pro vlastní evi-
denci jízdního kola je potřeba mít  
s sebou občanský průkaz, popřípa-
dě doklad o nabytí kola.          (red)

MOnIkA kOlOšOVá 
PřeSíDlIlA Z OStrAVy DO 
HlučínA ZA PeStřeJší PrAcí. 

Jmenuje se Monika Kološová 
a není to žádná dobrodružka touží-
cí chodit v ulicích se zbraní, nýbrž 
zodpovědná maminka dvou dětí. 

Její dlouhé blonďaté vlasy v kom-
binaci s uniformou budí pozornost, 
a přestože působí křehce žensky, 
zatím si vždy zvládla sjednat re-
spekt. 

„Uniforma se mě líbí, i na chla-
pech. Nosím jí ráda,“ přiznává.  
Možná i proto má za manžela po-
licistu. V civilu sáhne nejčastěji po 
džínách nebo legínách, prý není 
kostýmkový typ. 

Nová městská strážnice dříve pra-
covala v prodejně. Když Městská 
policie v Ostravě vyhlásila nábor, 
přihlásila se, zvládla potřebná ško-
lení i zkoušky a několik let sloužila 
v Ostravě. Dělala převážně preven-
ci. 

„Je to jeden z důvodů, proč jsem 
ráda, že jsem teď v Hlučíně. Chyběl 
mi běžný výkon služby,“ říká. 

Baví ji její současná pestřejší prá-
ce. Prevenci a práci s dětmi se chce 
věnovat i nadále, má třeba osvědče-
ní k výuce na dětském dopravním 
hřišti, které v Hlučíně také využije. 

Strážníci budou 
značit kola DNA

Hlučín má svou první strážnici

Těší ji ale, že se teď dostane i do 
ulic ke každodenní hlídkové čin-
nosti. 

„Bydlím v Ludgeřovicích, do 
Hlučína to mám kousek,“ zmiňuje 
další důvod, proč přesídlila. Poli-
cistou byl i její dědeček a policejní 
práce se jí zamlouvala od malička, 
takže si vlastně splnila svůj dětský 
sen.  V dobré kondici se udržuje re-
kreačním sportem. „Nijak to nepře-
háním. Jezdím na kole, dvakrát tři-
krát týdně si zacvičím,“ konstatuje. 
K tomu se musí připočítat každý 
měsíc střelecká příprava a výcvik 
v sebeobraně. Ještě do prosince 
loňského roku se na služebně Měst-
ské police Hlučín střídali jen samí 

chlapi. „Žádná velká změna to 
není. Naše nová kolegyně má jedi-
nou výjimku, jako matka dvou dětí 
zatím dělá jen na ranních šichtách,“ 
říká velitel hlučínských strážníků 
Luděk Olšovský. Ani technicky 
nepředstavovalo přijetí první ženy 
žádný velký problém. „Jen jsme 
museli rozdělit šatnu zástěnou. To-
alety tu byly vždy dvě, takže teď 
máme jednu dámskou a jednu pán-
skou,“ doplňuje velitel. 

A proč že si vybral do svého týmu 
právě ženu? „Zjemní to mravy,“ 
směje se. „Nejdůležitější je, aby 
strážník nebo strážnice dělali dobře 
a zodpovědně svou práci!“

Ivana Gračková

První hlučínská strážnice Monika kološová na služebně.   Foto: Ivana gračková   

V dubnu, měsíci bezpečnosti, po-
máhali strážníkům a policistům 
hlídat bezpečnost na vybraných 
trasách děti ze škol. „Každý řidič, 
který jel podle předpisů a dodržoval 
předepsanou rychlost, dostal od dětí 
pochvalu a navíc smějícího se  sma-
jlíka,“ prozradil velitel Městské po-
lice Hlučín Luděk Olšovský. Jenže 
v dubnu strážníci nedělali řidičům 
jen radost, někteří motoristé si totiž 
mohli vysloužit i hodně zamrače-
ného smajlíka. „Stále se nám stává, 
že řidiči špatně parkují. Opakované 
upozorňování nestačí, takže už bo-
hužel rozdáváme i pokuty,“ konsta-
toval velitel Olšovský. 

Přestože loňská opatření částečně 
pomohla a ubylo aut, která parková-
ním v úzkých hlučínských uličkách 
brání průjezdu záchranářů nebo vo-
zidlům svážejícím odpad, situace 
stále ještě není dobrá. Často se stává, 
že řidiči, kteří si nezakoupili parko-
vací kartu, blokují vozy parkoviště 
vyhrazená pro majitele karet. 

„Abychom situaci definitivně vy-
řešili, budeme v Hlučíně uzavírat 
smlouvu s odtahovou službou,“ 
konstatoval Luděk Olšovský. Au-
tům, která budou v budoucnu 
v Hlučíně parkovat v rozporu s vy-
hláškou, tak bude hrozit odtažení. 
Základní sazba za odtah vozidla 
přitom je 1700 korun, za započa-
tý odtah 1000 korun. A k tomu se 
připočítávají částky za stání na od-
tahovém parkovišti. Špatné parko-
vání tak může řidiče přijít až na ně-
kolik tisíc korun.                        (iga) 

OKÉNKO STRÁŽNÍKAn

Zlatý záchranářský kříž za záchra-
nářský čin profesionálního týmu 
získali příslušníci Hasičského zá-
chranného sboru Moravskoslezské-
ho kraje. Za pomoc při dopravní 
nehodě vlaku Pendolino s polským 
kamionem 22. července 2015 na že-
lezničním přejezdu ve Studénce ho 
moravskoslezským hasičům předal 
7. dubna na Pražském hradě prezi-
dent republiky. Mezi těmi, kteří ho 
přebírali, byl i Martin Türke, velitel 
Jednotky sboru dobrovolných hasi-
čů v Hlučíně a velitel hasičské sta-
nice v Bílovci. 

Hasiči z Bílovce byli první jed-
notkou požární ochrany, která se 

dostavila na místo nehody, kde 
zasahovalo celkem 65 hasičů, 27 
zdravotníků a 115 policistů. 

Při úvodním průzkumu záchranáři 
zjistili, že vlak jedoucí od Ostravy 
po srážce dobrzdil až na konec ná-
stupiště vlakového nádraží Studén-
ka. Trosky nákladního automobilu 
a převáženého nákladu se nacháze-
ly až do vzdálenosti 530 metrů od 
železničního přejezdu. Při střetu 
navíc vypukl požár, hořely pohon-
né hmoty havarovaného nákladní-
ho auta. Během zásahu se podařilo 
zachránit patnáct lidí, tři z nich mu-
seli hasiči vyprostit pomocí hyd-
raulického zařízení, dvanáct mu-

Šéf hlučínských hasičů byl oceněn na Hradě
seli z havarovaného vlaku vynést. 
Posledního člověka hasiči dostali 
ven z vagonu po hodině a osmi 
minutách. Jednotky hasičů evaku-
ovaly 107 nezraněných cestujících 
do čekárny hlavní drážní budovy, 
zaevidovali je, zkontrolovali jejich 
zdravotní stav. Pomocí termoka-
mery a speciálního vybavení pro-
zkoumali vlak, aby zjistili, zda se 
v silně poškozené části nenachází 
další zaklínění lidé. Práce na místě 
nehody trvaly přes patnáct hodin. 

„V průběhu celého zásahu bylo 
patrné enormní nasazení, rychlost 
a efektivita spolupráce všech slo-
žek integrovaného záchranného 
systému. K pozitivům lze zařadit 
také vysokou úroveň komunika-
ce ve štábu velitele zásahu,“ řekla 
mluvčí generálního ředitelství Ha-
sičského záchranného sboru ČR 
Nicole Zaoralová. 

Posláním Zlatého záchranářského 
kříže je ocenit hrdinské činy profe-
sionálů všech složek integrovaného 
záchranného systému i laické ve-
řejnosti.                                        (iga) 

Řidiči dostávali smajlíky

tým hasičů z Moravskoslezského kraje na Pražském hradě.
Foto: generální ředitelství Hasičského záchranného sboru čr 
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V ulici Na Závodí mají od dubna 
asi na šest týdnů stavební ruch. Pro 
místní je to sice aktuálně nepříjem-
nost, ovšem do budoucna jistě oce-
ní novou kanalizaci. Letos přibude 
ještě v ulicích Lelkova, Na Spojce 
a v Sokolské. Už v březnu začala 
sanace kanalizace v ulicích Záhu-
menní a Dr. E. Beneše.

 Opravují se také vodovody. Už 
je hotov ten v ulicích Mánesova 
a Lelkova, chystá se oprava v uli-
cích Hornická a ČSA, Generála 
Svobody, Zahradní, U stadionu, 
a v ulici Jasénky. Pravidelná údržba 
a opravy vodovodů jsou zárukou, 
že z kohoutků v domácnostech teče 
kvalitní pitná voda.  Kanalizace 
zase zajišťuje odvádění srážkové 
vody z ulic. 

„Srážkové vody jsou jedním ty-
pem odpadních vod,“ informuje 
Eva Krieblová z městské firmy Vo-
dovody a kanalizace Hlučín (VaK). 
Odpadními vodami jsou podle zá-
kona č. 254/2001 Sb. všechny vody 
použité v domácnostech, průmyslu 

a zemědělství či v dopravních pro-
středcích. 

„Voda se stává odpadní, jakmile 
u ní dojde ke změně jakosti, týkají-
cí se složení nebo teploty, takže by 
mohla ohrozit kvalitu podzemních 
nebo povrchových vod. Nejsou 
vhodné k dalšímu využití, je proto 
nutné je odvádět 
do kanalizace,“ 
objasňuje pra-
covnice (VaK). 
Kromě srážko-
vých vod, vzni-
kajících z deště 
nebo sněhu, pa-
tří mezi odpad-
ní vody také splaškové, městské 
a průmyslové odpadní vody. Dělení 
je dáno formou znečištění. 

Srážková voda je mezi odpadní-
mi vodami výjimečná, protože je 
vhodná k dalšímu, byť omezenému 
použití.

„V atmosféře dochází ke smísení 
vypařené vody s různými chemic-
kými látkami a s CO2, proto je pH 

srážkových vod 5,6, zatímco pit-
ná vody musí mít pH 6,5 až 9,5. 
Srážková voda je také znečištěna 
nerozpuštěnými látkami, které se 
do ní dostávají ze stavebních částí 
budov i z komunikací,“ objasňuje 
Eva Krieblová. 

Dešťovou vodu lze akumulovat 
do zásobníku. 
Využívat se dá 
zejména na za-
vlažování. Po-
kud se používá 
ke splachová-
ní WC, praní 
nebo k mytí 
dopravních pro- 

středků, je nutné ji posléze odvádět 
do kanalizace. 

Z kanalizačního řádu všechna 
voda teče do čistírny odpadních 
vod. Čištění odpadních vod uživa-
telé hradí formou stočného.

„V ceně stočného se odráží výda-
je na stokové sítě a provoz čistírny. 
Odpadní vody přitékající na čistír-
nu odpadních vod procházejí mno-

ha procesy, nejprve hrubým před-
čištěním s automatickými česlemi, 
poté biologickým čistěním. Odlou-
čený kal končí ve vyhnívací nádrži, 
odkud ho odváží specializovaná fir-
ma,“ vysvětluje Eva Krieblová.

Výše stočného za odvedenou vodu 
je dána naměřeným množstvím 
pitné vody na vodoměru. Pokud 
chce uživatel využívat v domác-
nosti srážkovou vodu, kterou poté 
vypouští do kanalizace, musí mít 
měřicí zařízení i na odtoku z nemo-
vitosti. Jinak se dopouští neopráv-
něného vypouštění odpadních vod 
dle zákona č. 274/2001 Sb. a rovněž 
porušuje smlouvu o dodávce vody 
a o odvádění odpadních vod. Ško-
du tak způsobuje nejen společnosti 
VaK Hlučín, ale i dalším odběrate-
lům. Povinnosti majitelů nemovi-
tostí pro nakládání se srážkovými 
vodami řeší spolu se zákonem č. 
274/2001 Sb. také zákon o vodách 
č. 254/2001Sb. §5odst. 3 a §37, 
a zák. č. 183/2006, tedy stavební 
zákon.                                           (red) 

Opravy vodovodu i budování kanalizace jsou v plném proudu

Se žáDOStí O PřIJetí Se nA 
DOMOV PrO SenIOry čAStO 
ZBytečně OBrAceJí lIDé, 
kteří JSOu Ještě ScHOPnI Se 
SAMI O SeBe BeZ PrOBléMů 
POStArAt. 

Senioři z Domova pod Vinnou ho-
rou vítali letos jaro netradičně ote-
víráním studánek. Příjemná akce se 
uskutečnila v úterý 19. dubna u stu-
dánek, které ozdobily ergoterapeu-
tky. Ty se pak navíc proměnily ve 
víly a vodníky.  

„Našim klientům se akce moc líbi-
la, zase to bylo něco nového. Hlav-
ně masky a převleky pohádkových 
bytostí je pobavily,“ prozradila ře-
ditelka domova Marcela Mikulo-
vá. Bylo to jedno z mnoha setkání, 
jímž se domov snaží zpříjemnit 
a obohatit život svých uživatelů. 
Jako většina obdobných  domovů 
je i ten hlučínský zcela naplněn. 
Ředitelky Marcely Mikulové jsme 
se zeptali, jak je to s přijímáním no-
vých klientů. 

Kdy je možné si dávat žádost 
o přijetí? 

Se žádostí o přijetí domov stá-
le oslovují senioři, kteří ještě bez 
větších obtíží zvládají samostatný 
život. Případně se na nás obracejí 
jejich rodinní příslušníci. Takové 
žádosti jsou ale neopodstatněné. Je 

Domov pod Vinnou horou otevíral studánky 

samozřejmě snahou vytvořit s při-
spěním terénních služeb seniorům 
takové podmínky, aby mohli co 
nejdéle zůstat ve svém domácím 
prostředí. Dávat žádost předem 
nemá smysl. Při posuzování žádostí 
není rozhodující datum jejich podá-
ní, ale zdravotní stav a nesoběstač-
nost žadatelů.

Kdo rozhodne o přijetí do do-
mova?

Jakmile se v domově uvolní mís-
to, zasedne komise, která podle 
předem daných kritérií posuzuje 
všechny žádosti žadatelů, nacháze-
jících se v nepříznivé sociální situ-
aci. Komise musí postupovat v sou-
ladu se zákonem č. 108/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, na je-
hož základě vybere vhodného žada-
tele. Čekací dobu nelze odhadnout, 

nevíme, kdy a kolik míst se uvolní. 
Domov je stále plně obsazen. 

Co když se senior ocitne v nepří-
znivé sociální situaci?

Měl by se přednostně obrátit na 
odbor sociálních věcí a zdravotnic-
tví města Hlučína. Tam mu pově-
řený zaměstnanec odborně poradí, 
jaká služba je pro něj vhodná. Po-
kud senior zůstane sám a potřebuje 
například pouze pomoc při koupání 
či zajištění stravy, s úklidem nebo 
nákupem, může si tyto služby na-
smlouvat prostřednictvím terénní 
služby, například v Charitě Hlučín. 

Kdo se ale o seniora postará, 
když se náhlé zhorší jeho zdra-
votní stav a on nemá podanou žá-
dost o umístění do Domova  pod 
Vinnou horou?

Pokud je nutné seniora hospitali-

zovat, podá za něj žádost sociální 
pracovník příslušného zdravotnic-
kého zařízení. Kompetentní k tomu 
jsou i sociální pracovníci městské-
ho úřadu.        

Kolik je v současnosti v Domově 
pod Vinnou horou klientů?

Máme zcela naplněnou kapacitu. 
V domově pro seniory je 90  uživa-
telů a  v domově se zvláštním reži-
mem  23 uživatelů.

Pro koho jsou určeny vaše služby? 
Do domova pro seniory přijí-

máme  seniory starší  65 let, kteří 
už se o sebe nezvládnou postarat 
ani s využitím terénní služby.  Jde 
o seniory, jejichž zdravotní stav vy-
žaduje komplexní péči, jsou plně 
závislí na pomoci druhé osoby, 
potřebují asistenci při hygieně, po-
hybu, stravě, vyřizování osobních 
záležitostí. Při posuzování žádostí, 
kterých tu máme opravdu mnoho, 
mají samozřejmě přednost občané 
Hlučína a poté obyvatelé okolních 
obcí. Do domova se zvláštním re-
žimem přijímáme klienty starší še-
desáti let s různými typy stařeckých 
demencí, s Alzheimerovou cho-
robou a podobně. Mnohdy se jed-
ná i o mladší seniory, někteří jsou 
fyzicky ještě v kondici, ale bývají 
často dezorientovaní, nezvládnou 
se o sebe sami postarat a potřebují 
stálý dohled.          Ivana Gračková

Studánky v Domově pod Vinnou horou otevírali vodníci a víly. 
Foto: Irena grygarová

 SrážkOVá VODA 
Je MeZI ODPADníMI 
VODAMI VýJIMečná, 
PrOtOže Je VHODná 
k DAlšíMu, Byť 
OMeZenéMu POužItí.

„



      [7] hlučínskénoviny kultura

Muzeum Hlučínska stále sbírá do-
kumenty i fotografie pro připravo-
vanou výstavu Hlučín v proměnách 
času, která začne v červnu. 

„Lidé nám už přinesli spoustu za-
jímavých materiálů a dokonce i ob-
razů. Většinu z nich si okopírujeme 
a originál hned vracíme majiteli. 
Jsou to pro nás cenné exponáty,“ 
prozradil ředitel muzea Metoděj 
Chrástecký. Smyslem výstavy bude 
prezentovat především dosud ne-
známé či méně známé fotografie a 
obrázky zachycující nejrůznější a 
třeba již i neexistující místa nebo 
zobrazující život ve městě, zkrátka 
ukázat, jak šel čas, jak se Hlučín 
proměnil a stále mění. „Děkujeme 
všem, kteří nám velmi zajímavé 

fotografie či malby zachycující nej-
různější zákoutí města již přinesli. 
Stále ale platí naše výzva k obča-
nům, pokud nějakými fotografiemi 
nebo obrazy disponují, ať nás kon-
taktují. Je to jedinečná příležitost 
spojit síly a společně ukázat promě-
ny místa, které je naší srdeční zále-
žitostí,“ doplnil ředitel Chrástecký.

Výstava věnovaná proměnám měs-
ta se uskuteční v rámci oslav 760. 
výročí založení Hlučína. Zájemci, 
kteří se chtějí svými archivními ma-
teriály podílet na přípravě výstavy, 
se mohou hlásit osobně v muzeu na 
zámku nebo kontaktovat pracovní-
ky muzea na čísle 595 041 617 nebo 
mailem na adresu muzeum.hlucin-
ska@seznam.cz.                           (red)

Muzeum uvítá další historické 
dokumenty, fotografie i obrazyŽádný hlučínský patriot by si ne-

měl nechat ujít letošní první číslo 
vlastivědného časopisu Hlučínsko, 
které vyšlo v závěru dubna.

„Tématem je tentokrát Hlučín. 
Jakkoliv by se mohlo zdát, že 
o Hlučínu již víme téměř vše, přiná-
ší toto číslo vlastivědného časopisu 
spoustu nových informací a za-
jímavých interpretací,“ prozradil 
ředitel Muzea Hlučínska Metoděj 
Chrástecký. V časopise je rozho-
vor s autory publikace Architektura 
Hlučína, podivuhodný příběh maji-
telky panství Maruše Tvorkovské 
z Kravař nebo informace k histo-
rii židovského osídlení Hlučína. 
„Nesmírně zajímavá je také studie 
o symbolickém významu pojmeno-
vání veřejného prostranství. Spo-
lečně s autorkou se tak podíváme, 

Historie města v časopise Hlučínsko

jak se měnily názvy hlučínského 
náměstí a co to vypovídalo o poli-
tických poměrech,“ doplnil ředitel 
Chrástecký. Časopis Hlučínsko je 
k dostání v Muzeu Hlučínska za 35 
korun.                                                (iga)

užIVAtelé DOMOVA POD 
VInnOu HOrOu BuDOu 
POPrVé SOučáStí Dění 
neJVětšíHO HuDeBníHO 
FeStIVAlu nA OPAVSku. 

Dvanáctý ročník festivalu Štěr-
kovna Open Music otevře poprvé 
zcela netradiční scénu. Ta se ne-
bude nacházet na březích Hlučín-
ského jezera, ale bude umístěna 
na zahradě Domova pod Vinnou 
horou. Na senior stage se bude hrát 
jen v pátek od 14 do 18 hodin a pro-
gram speciálně sestavený pro starší 
posluchače bude zdarma přístupný 
i pro veřejnost. 

„Pro naše uživatele je to obrovský 

bonus. Mohli by se potkat s dalšími 
seniory, užít si odpoledne zase ně-
jak netradičně. Roky vždy během 
festivalu jen slyší vzdálenou hud-
bu, ale nic konkrétního jim to ne-
říká. Teď by se mohli stát součástí 
takové velké akce. To pro ně bude 
velký zážitek,“ míní ředitelka Do-
mova pod Vinnou horou Marcela 
Mikulová. 

Pracovníci domova vybaví zahra-
du lavicemi i stoly, zajistí prodej 
občerstvení. Prostě vše bude jako 
na samotném festivalu, jen trochu 
více v klidu. 

„Už máme hlavní scénu, taneč-
ní scénu a dětskou scénu, tak proč 
bychom nemohli mít i senior stage? 

Štěrkovna Open Music bude mít i senior stage

Dandy Band z Přerova bude jednou z kapel, která bude hrát na senior stage na 
festivalu štěrkovna Open Music.                            Foto: archiv kapely 

Město jako generální partner festi-
val významně podporuje, tak mu to 
chceme vrátit třeba i tímto dárkem 

pro jeho starší obyvatele,“ uvedl 
pořadatel festivalu David Moravec.   

Ivana Gračková

Zájezdu do Drážďan a Berlína 
jsme se my, studenti Gymnázia 
Josefa Kainara společně se skupi-
nou žáků Základní školy Hornická, 
účastnili od 12. do 15. dubna. Po ná-
ročném nočním přejezdu jsme čas-
ně ráno dorazili do Drážďan, hlav-
ního města Saska, jedné ze šestnácti 
spolkových zemí Německa.

Při krátké prohlídce centra jsme 
viděli barokní zámecký komplex 
Zwinger, slavnou Semperovu ope-
ru, rezidenční zámek a světoznámý 
chrám Frauenkirche, který byl po 
mnoha letech, kdy ležel v troskách 
po bombardování za 2. světové vál-
ky, zrekonstruován a opět zpřístup-
něn veřejnosti. Několik hodin jsme 
věnovali expozicím Muzea hygie-
ny, jehož název plně nevystihuje, co 

všechno v něm můžete zhlédnout. 
Kromě modelů těla a jeho částí jsou 
k vidění také interaktivní exponá-
ty týkající se funkcí lidského těla 
a člověka 
jako sociál-
ní bytosti.

O d p o l e -
dne přišla 
na řadu 
prohl ídka 
S k l e n ě n é 
m a n u f a k -
tury. Většina z nás byla příjemně 
překvapena, že se nejedná o ruční 
výrobu skleněných cetek, ale o pro-
sklenou budovu společnosti Volks-
wagen, kde několik let probíhala 
ruční montáž luxusních vozů VW 
Phaeton. V současnosti je zde expo-

zice vývoje nových ekologických 
vozidel. Pak následoval přejezd 
autobusem do Berlína, kde jsme na-
vštívili budovu Spolkového sněmu. 

Po nezbyt-
ných bez-
pečnostních 
procedurách 
a výjezdu 
výtahem na 
terasu, nás 
čekal silný  
zážitek, kte-

rý nám poskytl výhled z kalíšku 
na vajíčka, jak nazývají skleněnou 
kopuli na střeše sněmu samotní 
Němci. Druhý den jsme navštívi-
li berlínské pamětihodnosti, které 
jsme večer předtím viděli z kopule: 
Památník holocaustu, Braniborskou 

bránu, bulvár Unter den Linden, 
Humboldtovu univerzitu, Berlínský 
dóm, televizní věž, Muzejní ostrov 
a další. Nemohli jsme vynechat ani 
námi nejvíce očekávaný obchod 
Primark, takže za pár hodin niko-
mu v ruce nechyběla ikonická taš-
ka. Poslední den jsme pro změnu 
vyrazili do západní části, prohlédli 
si kostely známé pod přezdívkami 
Rtěnka a Pudřenka i chrám Kaiser 
Wilhelm Gedächtniskirche. Ocitli 
jsme se v místech, kde se odehrá-
val děj filmů My děti ze stanice Zoo 
a Emil a detektivové. V odpoled-
ních hodinách jsme se ještě podívali 
k zámku Charlottenburg a pak, plni 
zážitků a dojmů, jsme opouštěli 
Berlín.                 Tereza Hubáčková

studentka kvarty

Viděli hodně kulturních památek a ještě procvičili němčinu 

neMOHlI JSMe VynecHAt
AnI náMI neJVíce OčekáVAný 
OBcHOD PrIMArk, tAkže ZA 
Pár HODIn nIkOMu V ruce 
necHyBělA IkOnIcká tAškA.

„
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Setkání BuDOucícH MIStrů 
MAlířů Se ODeHrAJe nA 
náMěStí 24. kVětnA.

Město Hlučín vždy bývalo ko-
lébkou výborných řemeslníků, fa-
chmanů známých v širokém okolí 
i za hranicemi. A tak je přirozené, 
že právě do Hlučína se sjíždějí 
mladí malíři z celé republiky, aby 
porovnali své dovednosti, vymě-
nili si zkušenosti a navázali nové 
vztahy. Hlavním programem le-
tošní akce s názvem Hlučín, město 
s řemeslnou tradicí je popularizo-
vat obor malíř a další řemesla. Vše 
se odehraje na Mírovém náměstí 
v Hlučíně v úterý 24. května od 8 
do 16 hodin. Již V. ročník tradič-
ního setkání pořádá naše škola ve 
spolupráci se Spolkem přátel školy 
při Odborném učilišti a Praktické 
škole Hlučín pod patronací Cechu 
malířů, lakýrníků a tapetářů ČR 
a pod záštitou starosty města.

Hlučín je stále městem s řemeslnou tradicí

Žáci z celé republiky předvedou 
při své práci různé techniky a sou-
časné dekorační trendy. Povinná 
část přehlídky bude tematicky sou-
viset se současným výročím 760 let 
města Hlučína.

Na akci se přihlásilo třináct 
dvoučlenných družstev z různých 

regionů naší republiky, z Prahy, 
Pardubic, Přerova, Hustopečí, Va-
lašského Meziříčí, Lipové-Lázní, 
Hořic, Děčína, Teplic, Plané u Ma-
riánských Lázní, Uherského  Bro-
du. Přijedou i hosté ze Slovenska 
a samozřejmě nebudou chybět mla-
dí malíři z hlučínské školy.   

Naši hosté si během své třídenní 
návštěvy prohlédnou město, jeho 
sportovní i kulturní zařízení a se-
známí se s jeho bohatou historií.

Své dovednosti budou předvádět 
nejen žáci oboru malíř-natěrač, ale 
také zedníci, pečovatelé, prodava-
či, cukráři, pekaři a kuchaři. Pod-
pořit své kamarády přijedou žáci 
různých oborů ze spřátelené školy 
z Kysuckého Nového Města. 

Učni gastro-oborů budou připra-
vovat k ochutnání pro veřejnost 
studené speciality a pečivo typické 
pro Kysuce a Prajszko. Akce bude 
atraktivní pro každého návštěvní-
ka. Zájemci budou mít možnost se-
známit se s novými trendy v učeb-
ních oborech a žáci základních 
škol, kteří se rozhodují o výběru 
svého povolání, získají představu  
o řemeslech, o tvořivé a smyslupl-
né práci.

Jindřich Honzík
ředitel OU a PŠ Hlučín

loňské setkání se náramně vyvedlo, bylo na co koukat.           Foto: georg Haiduk

K podpisové akci Držíme spolu, 
kterou zahájila Asociace rodičů dětí 
s dětskou mozkovou obrnou a při-
druženými neurologickými one-
mocněními ČR, se připojila i Zá-
kladní škola dr. M. Tyrše z Hlučína. 

Rodiče postižených dětí se dopi-
sem obracejí na ministra zdravot-
nictví Svatopluka Němečka a žáda-
jí, aby intenzivní neurorehabilitace 
byla zařazena mezi procedury hra-
zené ze všeobecného zdravotního 
pojištění. Už nechceme, aby léčba 
pro naše děti byla závislá na sběru 
plastových víček a potupném ob-
cházení sponzorů, říkají rodiče. Své 
podpisy k dopisu připojilo i něko-
lik desítek rodičů žáků z Tyršovky, 
která se sama aktivně zapojila do 
sběru víček nejprve ve prospěch 
čtyřleté Adélky z Darkoviček a le-
tos pro dvouletého Františka z Hlu-
čína. „Už máme se sběrem víček 
své zkušenosti, víme, jak je složité 
nasbírat dostatečné množství ales-
poň na jednu léčbu. Proto jsme se 
rozhodli rodiče dětí s postižením 
podpořit,“ řekla ředitelka školy 
Ivana Staňková. 

Podpisovou akci asociace před-
stavila na vernisáži výstavy foto-
grafií Jindřicha Štreita se stejným 
názvem Držíme spolu  2016, kte-
rá byla v březnu k vidění i v Kul-
turním domě Hlučín. V úterý 12. 
dubna udělala na svém putování 
Českou republikou další zastávku 

na Vysoké škole podnikání a práva 
v Ostravě, kde zároveň vzniklo dal-
ší podpisové místo. 

Kolekce třinácti fotografií, které 
profesor Štreit pořizoval loni od 
března do září v Sanatoriích Klim-
kovice, se bude dále stěhovat do 
Brna a poté do Prahy, kde chtějí ro-
diče předat ministrovi svou žádost 
doplněnou o podpisové archy. 

Podpisová místa rostou i jinde 
v republice. Například v Hlučíně 
lze přidat podpis také v Informač-
ním centru na zámku. Elektronic-
kou verzi podpisové akce http://
www.petice24.com/drime_spolu už 
podpořilo na 4 800 lidí.

„Děti s dětskou mozkovou obrnou 
nebo jiným neurologickým postiže-
ním potřebují pravidelnou a prak-
ticky každodenní rehabilitaci, která 
příznivě ovlivňuje jejich další roz-
voj. Na mnoha příkladech jsme se 
už přesvědčili, že intenzivní reha-
bilitace, která trvá i několik hodin 
denně, přináší až neuvěřitelné vý-
sledky. Některé děti se poprvé otočí 
nebo začnou ovládat ruce, jiné se 
třeba postaví, další začnou chodit. 
U všech se výrazně zlepší kvalita 
jejich života,“ vysvětlil Miloš Svo-
boda, předseda asociace, sám otec 
těžce postiženého Davida. 

Jenže intenzivní rehabilitaci, kte-
rou ve světě už běžně používají, 
české zdravotní pojišťovny zatím 
nehradí.                   Ivana Gračková

Držíme spolu na Tyršovce

Velká výstava prací žáků výtvar-
ného oboru Základní umělecké 
školy Pavla Josefa Vejvanovského 
v Hlučíně se uskuteční v Hlučín-
ském zámku. 

Připomene padesáté výročí za-
ložení oboru. Vernisáž bude mít 
v úterý 17. května v 16 hodin a do-
provodí ji hudební program.  Ve-
řejné prostory zámku bude výstava 
obohacovat až do 10. června. 

„Koncepce výstavy reflektuje sty-
ly a přístupy současných pedagogů 
školy. Výtvarné práce vystavujeme 
jako tematické celky, které celo-
ročně vznikaly pod vedením jed-
notlivých učitelů. Jde o širší záběr 
ukázek prací dětí všech věkových 
kategorií, rozličné tvorby i tech-
nik,“ řekla vedoucí oboru Helena 
Hantkeová.  Na vernisáži výstavy 
vystoupí žáci hudebního oboru. 
Zazpívají dívky ze třídy učitelky 

Sylvie Pivovarčíkové, společný 
happening připravují žáci učitelek 
Veroniky Stoklasové z hudebního 
oboru a Petry Bublíkové z literárně 
dramatického oboru. 

Nejmenší děti se budou na výsta-
vě nejlépe bavit v pátek 27. května, 
nebo 3. června. „Bude pro ně při-
praven doprovodný třicetiminuto-
vý zážitkový program s hudebními 
prvky. Pod odborným vedením si 
sami zahrají na rozličné nástro-
je,“ pozvala rodiče s dětmi Helena 
Hantkeová. Stejnou akci zuška při-
pravila i pro mateřské školy. 

Výtvarný obor sídlí v pěti třídách 
v hlučínském zámku. Vyučujeme 
v ateliéru s malířskými stojany, 
v několika dílnách, grafické, textil-
ní, v modelovně a v malírně. 

Více informací najdou zájemci 
také na webových stránkách www.
zus-hlucin.cz.                               (iga)

Výtvarníci slaví kulaté
narozeniny výstavou 

žáci si během výuky vyzkouší celou řadu výtvarných technik.          Foto: archiv



PAtnáct kuBíků, teDy 
ZHruBA 8 tun ODPADků, 
A ASI PADeSát StArýcH 
PneuMAtIk POSBírAlI 
Hlučínští V Pátek 
A V SOBOtu 15. A 16. DuBnA 
V ráMcI celOnárODní Akce 
uklIďMe čeSkO. 

Hlučín jako člen Národní sítě 
Zdravých měst se do akce Ukliď-
me Česko letos zapojil podruhé 
v rámci místní Agendy 21. 

„Naplnili jsme dva osmikubíko-
vé kontejnery,“ informoval Radim 
Múdrik, vedoucí provozu Technic-
kých služeb Hlučín, které měly na 
starosti závěrečný svoz odpadu.

Uklízelo se na různých místech 
města, kde si organizaci vzaly na 
starosti různé spolky a osadní vý-
bory. „Uklízeli jsme od 9 do 12 
hodin a nasbírali jsme obrovské 
množství odpadků. Těch pytlů 
bylo nepočítaně,“ řekla Gabriela 
Ranošová z ekologické organiza-
ce Agri Nostra, která zajišťovala 
úklid v lokalitě Rovniny – Pískov-
na. Pracovalo tam na pětadvacet 
lidí, dětí i dospělých. „Už loni nám 
pomáhala mládežnická organizace 
Orion. Děti byly tehdy tak nadšené, 
kolik toho uklidily, a jejich vedoucí 
je tak dobře motivuje, že se letos 
hlásily samy už předem,“ doplnila 
Gabriela Ranošová. Letos stejně 
jako loni byl největší nepořádek za 
místím cvičákem. Proto se tento-
krát přidali i kynologové. Nejenže 
nabídli pomocnou ruku, ale také 
poskytli zázemí, kde se po akci 
daly opéct buřty. Nakonec ještě bri-
gádníkům předvedli ukázky výcvi-
ku psů. „Připojilo se i několik rodin 
s dětmi. Přišly na základě naší vý-
zvy. Vyrobili jsme si totiž plakátky, 

Hlučínští zbavili město osmi tun odpadků 

které jsme rozvěsili po okolí,“ řekla 
Gabriela Ranošová.

S účastí dobrovolníků byl letos 
méně spokojený Tomáš Schöffer 
z osadního výboru Bobrovníky. 
„Loni nás bylo patnáct, letos jen 
šest. Naštěstí bylo po loňském úkli-
du odpadků méně, takže se nám 
podařilo opět dát do pořádku ta 
nejexponovanější místa,“ uvedl To-
máš Schöffer. Parta z Bobrovníků 
uklízela okraj lesa od ulice Lesní 
směrem přes Rekreační za hřištěm 
a školkou, až po oblast zvanou Důl-
ky, část pak pokračovala směrem 
k fotbalovému hřišti u vodojemu, 
část sbírala odpadky na točně auto-
busů u Bobry clubu. „Vybírali jsme 
lokality, o kterých víme, že je tam 
pořád binec. Znám to tam, jezdím 
tam na kole. Za školkou se schází 
mládež a u Bobry clubu je to prostě 
jako kolem diskotéky, válejí se tam 

prázdné lahve, nedopalky cigaret. 
Co ale nechápu, je stav točny. Ři-
diči tam evidentně vyhazují zbytky 
svačin, takže je tam plechovka od 
paštiky, kus chleba ještě v sáčku 
a podobně,“ zlobil se Tomáš Schöf-
fer.

Skupina lidí z hlučínské radnice 
pracovala v okolí nádraží. „Uklízeli 
jsme pozemky, které většinou patří 
Českým drahám, takže by si je měly 
udržovat. Ale na druhou stranu je to 
také naše vizitka, jsou to místa, kte-
rá vás po vystoupení z vlaku praští 
do očí jako první,“ prohlásila mís-
tostarostka Blanka Kotrlová. Navíc 
město usiluje o získání historické 
vodárenské věže, která stojí hned 
naproti nádraží a patří Správě že-
lezniční dopravní cesty. V budouc-
nu by se tak mohla stát vyvýšeni-
na s věží novým výletním místem 
a další dominantou Hlučína.

Během pátku a soboty v Hlučíně 
uklízelo celkem sedm part lidí na 
místech, kde se obvykle kumuluje 
odpad. Spolek Malánky organi-
zoval úklid kolem komunikace na 
Vrablovec. Osadní výbor Bobrov-
níky si vzal na starosti lokalitu za 
hřištěm směrem k lesu a prostran-
ství směrem k Hošťálkovicím od 
ulice Rekreační. Osadní výbor 
Darkovičky garantoval úklid kolem 
staré cesty K Mýtu, na prostranství 
okolo kostela a příkopu a prostran-
ství u hřiště. Osadní výbor OKD 
zorganizoval partu, která smejčila 
příkopy od sídliště k ul. K Mýtu. 
Oproti loňsku se podařilo vysbírat 
téměř dvojnásobné množství  odpa-
du. V roce 2015 to bylo celkem 4,2 
tuny směsného komunálního odpa-
du, půl tuny pneumatik a více než 
tuna větví a ořezů.                 

Ivana Gračková

na prostranství pod vodárenskou věž u nádraží kdosi vyhodil dokonce zničený nafukovací bazén.   Foto: Ivana gračková

Chodby hlučínské radnice jsou 
plné zvířat, ryb, rostlin, potoků 
a tůní. Hned vstup do hlavní budo-
vy okupují hlavně žáby. 

Jedna z nich dokonce budí závist, 
protože se vyvaluje na zádech a na 
sluníčku si vyhřívá pořádné bři-
cho. V mezipatře na příchozí přísně 
koukají sovy a starosta při každém 
odchodu z kanceláře narazí na hej-
no ryb.

Až do 9. května totiž Městský úřad 
Hlučín hostí výstavu s názvem Ži-
vot u vody. Výtvarné práce dodali 
žáci všech hlučínských základních 

škol, studenti gymnázia i Dům dětí 
a mládeže Hlučín. Výstava pořáda-
ná v rámci Dne Země oživuje pro-
story v přízemí i ve 2. patře budovy 
A i vstup do budovy C.

Slavnostní ernisáž, která se konala 
18. dubna, obohatil svým vystou-
pením orchestr Základní umělecké 
školy Hlučín. „Radnice najednou 
přestala působit stroze, úředně. At-
mosféra na chodbách je teď velmi 
neformální. Asi by bylo fajn mít 
tady takové zpestření častěji,“ po-
znamenala tajemnice úřadu Jiřina 
Pudichová.                                      (iga) 

Chodby hlučínské radnice zaplnily žáby, tůňky a potůčky

Spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Držíme spolu na Tyršovce

na výstavu se přišli podívat i  studenti hlučínského gymnázia. 
Foto: Ivana gračková



JSOu lIDé, kterýM Je Více 
Méně JeDnO, JAk VyPADá 
MěStO, V něMž žIJí. A JSOu 
lIDé, kterýM nA VZHleDu 
A AtMOSFéře MěStA Záleží. 

Mezi ty občany, kterým leží na 
srdci vzhled Hlučína, patří i zastu-
pitel Bernard Ostárek. Na posled-
ním jednání zastupitelstva si stě-
žoval, že mnohé nádoby na odpad 
nedávají majitelé před dům na ve-
řejné prostranství jen v den svozu 
odpadu, ale že mnohdy hyzdí měs-
to i několik dnů či dokonce trvale. 

„Na návrh Ministerstva vnitra ČR 
byla z naší vyhlášky, která řeší sběr 
komunálního odpadu, vypuštěna 
věta, aby občané vystavovali po-
pelnicové nádoby jen v den svozu. 

V Hlučíně je stále hodně lidí, kte-
ří přes všechnu osvětu nedodržují 
pravidla pro nakládání s odpadem. 
Systém shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů 
vznikajících na území města sta-
novuje obecně závazná vyhláška 
číslo 7/2015. Připomínáme hlavní 
zásady, které jsou v ní obsaženy: 

  Komunální odpad se třídí ze-
jména na:

• využitelný odpad (papír a pa-
pírové obaly, nápojové kartony, 
plasty včetně PET lahví, sklo ba-
revné a bílé, kovy železné i neže-
lezné, textil) 

• objemný odpad,
• nebezpečný odpad,
• biologický rozložitelný odpad 

rostlinného původu
• použitý textil
• elektroodpad
• zbytkový  směsný  komunální 

odpad

Místa určená pro odkládá-
ní jednotlivých druhů odpadů 
jsou:

• sklo bílé - kontejnery o objemu 
1 100 litrů bílé barvy,

• sklo barevné - kontejnery o ob-
jemu 1 100 litrů zelené barvy,

• plast včetně PET lahví, nápojo-
vé kartony a drobné kovové obaly 
- kontejnery o objemu 1 100 litrů 
žluté barvy a sběrné pytle žluté 
barvy, které občanům poskytuje 
město  

• papír – kontejnery o objemu 1 
100 l modré barvy,

• objemný odpad - separační dvůr 
provozovaný TS Hlučín a kontej-
nery při jarním a podzimním svo-
zu velkých kusů. Tento odpad ne-
lze odkládat ke kontejnerům nebo 
popelovým nádobám,

•  nebezpečný odpad - separační 
dvůr provozovaný TS Hlučín,

• biologicky rozložitelný od-
pad – hnědé 240 l sběrné nádoby, 

separační dvůr provozovaný TS 
Hlučín,

• textil – kontejnery na textil, 
sběrný dvůr provozovaný TS Hlu-
čín

• elektroodpad – červené kontej-
nery, separační dvůr provozovaný 
TS Hlučín,

• zbytkový odpad – kovové nebo 
černé plastové 120 l popelnice, 
černé 1 100 l kontejnery

Odpadkové koše rozmístěné na 
veřejných prostranstvích jsou ur-
čeny pouze pro uložení drobného 
odpadu od občanů, který vnikne 
mimo jejich domácnost.

Sběrné nádoby na směsný ko-
munální odpad a biologicky roz-
ložitelný odpad se vystavují na 
chodník a ke krajnici vozovky až 
v den svozu, aby bylo fakticky 
umožněno převzetí shromážděné-
ho komunálního odpadu ze sběrné 
nádoby svozovou firmou. Chod-

níky a krajnice vozovek jsou ve 
vlastnictví města a nejsou určeny 
k tomu, aby zde byly umístěny po-
pelové nádoby neustále.

Jakýkoliv stavební odpad není 
odpadem komunálním a do popel-
nic a kontejnerů nepatří.

Mnoho občanů již podle tohoto 
systému odpady třídí a tyto zásady 
dodržuje a těm všem chceme po-
děkovat. 

Ale bohužel je stále hodně i těch, 
kteří domovní odpad netřídí, od-
kládají jakýkoliv odpad kamko-
liv a hyzdí naše město. Tímto 
článkem se obracíme zejména na 
ně – hlučínský systém nakládání 
s odpady vás nechce zbytečně za-
těžovat, ale chce pomoci životní-
mu prostředí a pěknému vzhledu 
našeho města.

Soňa Prášková
vedoucí odboru životního 
prostředí a komunálních 

služeb Městského úřadu Hlučín 

Za odpad se musí 
zaplatit do června 

Zaplatit roční poplatek za odpad 
musí i občané, ke kterým se z ja-
kýchkoliv důvodů nedostaly pří-
slušné složenky.

„Složenky se roznášely do schrá-
nek do konce ledna. I pokud se 
stalo, že ji neobdržel, protože na-
příklad nebyl zajištěn přístup ke 
schránce, schránka byla neozna-
čená, nebo změnil bydliště, je po-
vinen poplatek uhradit v řádném 
termínu,“ řekla vedoucí odboru 
životního prostředí hlučínské rad-
nice Soňa Prášková. Poplatek za 
odpad v letošním roce je 550 ko-
run na osobu. Uhradit se musí do 
30. června. U každé platby je třeba 
uvést správný variabilní symbol. 
Kdo ho nezná, může si ho vyžádat 
na odboru životního prostředí a ko-
munálních služeb u Martiny Vjač-
kové, mailem na vjackova@hlucin.
cz nebo na čísle 595 020 219.  

Občané, kteří přijdou platit hoto-
vě, si mohou vyzvednout žluté sáč-
ky na plasty, případně zakoupit za 
zvýhodněnou cenu 20 korun tašky 
na tříděný odpad. Sada na třídění 
odpadů obsahuje tři omyvatelné 
tašky s podílem recyklovaných ma-
teriálů, které jsou barevně odlišeny 
tak, aby bylo třídění odpadů co nej-
jednodušší.                               (red)

Jak dostaneme popelnice z ulic? 

Co tedy můžeme udělat, aby nádo-
by na odpad nehyzdily město,“ ptá 
se Bernard Ostárek. A vedle osvěty 
navrhuje také fotografickou soutěž 

s názvem O popelnici, která nejvíce 
hyzdí naše město. Snímky několika 
podařených kousků hned přiložil. 

Ivana Gračková

Popelnice na veřejných prostranstvích nejsou právě ozdobou města. 
Foto: Bernard Ostárek

S veškerým odpadem nakládejme správně! 

Kanalizaci v Hlučíně občas ucpá-
vají tukové kry. Problém způsobují, 
lidé, kteří vylévají do odpadu po-
užité oleje, například z fritovacích 
hrnců. 

„Tuky a oleje se po ochlazení v ka-
nalizaci vysrážejí, vzniknou tukové 
kry, na kterých se hromadí nečisto-
ty, například zbytky potravin. Kry 
pak ucpávají kanalizaci. Po delší 
době se rozkládají, přičemž vznika-
jí i mastné kyseliny. Ty způsobující 

zvýšenou korozi stěn kanálů. Pokud 
se oleje dostanou až k čerpadlům, 
zanáší je nebo dokonce ucpávají,“ 
vysvětlila Eva Krieblová z Vodo-
vodů a kanalizací Hlučín. Problém 
s tuky býval dříve na hlučínských 
sídlištích, v poslední době se ale 
rozšířil i do rodinné zástavby. Ře-
šení je přitom jednoduché. Stačí tuk 
nalít například do plastových lahví 
a ty odevzdat ve sběrném dvoře 
TS Hlučín v Markvartovické ulici. 

Tuto službu občané bohužel zatím 
využívají minimálně. 

„Navíc se v Hlučíně od letošního 
ledna separují drobné kovové od-
pady z domácností, a to do žlutých 
pytlů a kontejnerů na plasty a ná-
pojové kartony. Vše se dotříďuje 
v Chlebičově, takže není problém 
sbírat společně i lahve s použitý-
mi tuky,“ doplnila Soňa Prášková, 
vedoucí odboru životního prostředí 
městského úřadu.                          (iga)

Oleje do kanalizace nepatří, škodí ji a ucpávají

Spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje



JArO PříMO VyBíZí k PrOcHáZkáM 
V PřírODě. celá řADA Z náS SI 
PrOcHáZku užIJe neJléPe Se SVýM 
PSíM kAMAráDeM.

  Volný pohyb psů je mimo město či obec regu-
lován zákonem o myslivosti. Tento vlastníkům 
psů striktně zakazuje nechat je v honitbě volně 
pobíhat mimo vliv svého majitele. Smyslem 
zákona není majitele psů šikanovat, ale chránit 
volně žijící zvěř.    

Jak se tedy se psem v přírodě pohybovat? Zá-
kladem je poslušnost a ovladatelnost psa. Pokud 
se váš psí kamarád bude pohybovat po polní či 
lesní cestě v bezprostřední blízkosti kolem vás, 
je to v pořádku. Často však vidíme psy, kteří ne-
reagují na povely majitele. S těmi nelze chodit 
v honitbě jinak než na vodítku. 

Velmi vhodné a ohleduplné je také nepouštět 
psy „na volno“ a také se nepohybovat v době 
kladení mláďat v bezprostřední blízkosti les-
ních houštin, křovin a rákosin. Není mnoho psů, 
u kterých by se po vyběhnutí zvěře neprobudil 
instinkt lovce.   

Ona ohleduplnost dnes obecně chybí i při pro-
cházkách v přírodě. Zákon zakazuje zvěř jakým-
koliv způsobem plašit a každému, kdo vstupuje 
se svou činností do přírody, ukládá počínat si 
tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ohrožo-
vání nebo zraňování zvěře a poškozování jejích 
životních podmínek.  Výše uvedené povinnosti 

Nenechte své pejsky, aby zjara plašili zvěř

jsou popsány v § 8, 9, 10 zákona 449/2001 Sb. 
o myslivosti ve znění pozdějších změn a doplň-
ků. 

Majitelé psů se často ptají, kde je vlastně ta ho-
nitba. Odpověď je jednoduchá. Pokud si vyjde-
te mimo zastavěnou část obce, nejste na silnici 
určené pro motorová vozidla nebo v oploceném 
pozemku, jste zpravidla v honitbě. Součástí ho-
nitby jsou i polní a lesní cesty. Často také sly-
šíme od chovatelů, že jejich pes zvěř nechytí. 
Zapomínají na to, že jejich mazlíček po návratu 
z výletu dostane  plnou misku jídla a jde si pak 
odpočinout do svého teplého pelíšku či kotce. 

Zvěř naopak po prohnání psem přichází o své 
obtížně získané energetické zásoby, v horším 
případě ji váš pes zažene pod kola projíždějící-
ho auta.  Psi také zásadně komplikují hnízdění 
a kladení jejich mláďat tím, že zvěř plaší a vy-
hánějí ji z jejích úkrytů.  Zákon o myslivosti se 
tedy právě z tohoto důvodu snaží nastavit taková 
pravidla, aby volně žijící zvířata nebyla v příro-
dě bezdůvodně rušena.  

Slýcháme také otázku, kde se tedy mohu se 
svým psem proběhnout? Se psem bez potřeb-
né ovladatelnosti v honitbě určitě ne. Myslivci 
a vůbec už ne zvěř nemohou za to, že si někteří 
chovatelé pořídí temperamentního psa, kterého 
nemají kde vyběhat a nejsou ho schopni naučit 
důsledné poslušnosti.  Lidé si často z nevědo-
mosti pořizují psy, kteří byli původně šlechtěni 
k lovu. Diví se pak, že jejich psí kamarád v pří-
rodě zvěř náruživě vyhledává a pronásleduje.   

Za porušení výše uvedených pravidel hrozí do-
cela významné sankce.  Majitelům psů může být 
uložena pokuta až do výše 10 tisíc korun (§63 
zákona  449/2001 Sb. o myslivosti ve znění poz-
dějších změn a doplňků).  Pokutu ukládá přísluš-
ný orgán státní správy myslivosti, tedy městský 
úřad, na základě poznatků a zjištění myslivců.  

Jaro je období, kdy v přírodě vzniká nový ži-
vot. Chovejme se teď tedy i se svým psím kama-
rádem dvojnásob ohleduplně.

MVDr. Vladimír Žákovčík
myslivecký hospodář honitby Hlučín

Pes „na volno“ si sice užije procházky, ale může oko-
lí spíš uškodit.                                         Foto: karen Arnold

Spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Sedmiletá Gabka Salawová by si 
přála, aby v Darkovičkách nikdo 
nekouřil. „Aby dospělí nekouřili ci-
garety, ale aby nekouřily ani žádné 
komíny,“ zpřesňuje svůj požadavek 
žákyně druhé třídy Základní školy v 
Darkovičkách. 

Tohle své přání napsala na lísteček 
jako svůj vzkaz lidem i Zemi. Její 
spolužáci by uvítali, kdyby na škol-
ní zahradě přibyly prolézačky, kdy-
by byla v Darkovičkách nová tělo-
cvična. Přáli by si, aby se zbytečně 
nekácely stromy, aby bylo dost vo-
dy pro celý svět a čistší ovzduší. 
Hned několik žáků v Darkovičkách 
by chtělo na zahradě kadibudku. 
„Musíme se pořád přezouvat, když 
jdeme ze zahrady na záchod do 
školy. Nebo přiděláváme práci pa-
ní uklízečce,“ objasňuje neobvyklý 
požadavek druhák Marek Malý. 

Vyplňování lístečků se vzkazy pří-
rodě bylo jednou z aktivit, které si 
škola naplánovala během dubno-
vého týdne, jež škola věnovala Dni 
Země. Začalo to návštěvou čističky 
odpadních vod, kam vyrazily děti z 
druhé a páté třídy. „Dověděli jsme 
se, že Česká republika má nejčist-

ší vodu v Evropě,“ hlásí hrdě Vojta 
Chamrádek. „Na návštěvě čističky 
odpadních vod byly letos v rámci 
Dne Země všechny hlučínské školy 
a dokonce i jedna školka, připojila 
se totiž mateřinka ze Severní. Podě-
kování za zorganizování návštěvy 
patří hlavně Evě Krieblové z Vodo-
vodů a kanalizací Hlučín,“ doplňu-
je Tereza Kubinová, koordinátorka 
Zdravého města Hlučín z městské-
ho úřadu. Návštěva čističky se le-
tos v rámci aktivit Zdravého města 
Hlučín uskutečnila poprvé. „Dětem 
se to moc líbilo,“ potvrdila ředitel-
ka z Darkoviček Monika Kamrád-
ková. 

„Na středu a čtvrtek jsme si na-
plánovali projektové dny,“ popisu-
je dále učitelka druháků Hana Wen-
glářová. Při projektových dnech se 
všechny předměty točí kolem dané-
ho tématu. Jestliže se hovoří o stro-
mech, pak dokonce i slovní úlohy v 
matematice řeší příklady s lesníky 
a dřevorubci. „Druhá třída sbírala 
rostlinky, pak je děti kreslily a po-
pisovaly,“ doplňuje učitelka. Školá-
ci  se ovšem přírodě věnují celoroč-
ně, v každém ročním období sledují 

Na školní zahradě v Darkovičkách mají obří housenku  

stromy a malují, jak vypadají zjara, 
v létě, na podzim a v zimě. Obráz-
ky pak vystaví vedle sebe. Děti ta-
ké ve třídách pěstují rostlinky, na-
příklad fazole. A těší se, až budou 
mít pozemky, o které se budou moci 
starat. Ostatně ani teď už škola ne-
potřebuje na péči o záhony firmu, 
vzorně o ně pečují páťáci.  

Ve čtvrtek se potom děti vrhly do 
akce Ukliďme svět. To zatím ješ-
tě teoreticky. Prvňáci se učili, jak 
se třídí odpad, ukládali jednotlivé 
druhy odpadků do maket popelnic, 
druháci dělali vzorník různých dru-
hů papíru a povídali si o recyklaci, 

třeťáci probírali výrobu plastu a tře-
ba páťáci vymýšleli, co by se dalo 
udělat pro lepší ovzduší. V pátek 
nastal čas přiložit ruku k dílu a při-
pojit se k akci Ukliďme Česko. Dě-
ti vyrazily dělat pořádek na místa, 
kde si nejčastěji hrají, k zábavné-
mu hřiště U zámečku, na prostran-
ství ke kulturnímu domu, do okolí 
školky.  

„Že umíme odpadky využít kre-
ativně, jsme pak předvedli na na-
ší housence,“ hlásí učitelka Wen-
glářová.  Každá z pěti tříd vyrobila 
z recyklovatelných odpadků svoji 
část housenky.      Ivana Gračková

Pro svou část housenky použili druháci plastová víčka, Pet lahve, kelímky od 
jogurtu a baterky.                                                                                   Foto: Ivana gračková



Největší problémy Hlučína, jak je navrhli občané na veřejném fóru 22. března 2016. Nyní se k nim můžete vyjádřit i vy!

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

Výstavba tělocvičen v Darkovičkách a Bobrovníkách
Řešit znečištění ovzduší
Vybudování chodníků Hlučín-Březiny
Oprava povrchu místní komunikace Rovniny
Vybudovat osvětlení, dláždění v parku u tenisových kurtů
Zvýšit bezpečnost u autobusového nádraží
Zvyšovat množství dřevin
Snížení bariér u veřejných budov, komunikací (zdravotně znevýhodnění občané, maminky s dětmi)
Dlouhé čekací doby u odborných lékařů a jejich nedostatek ve městě
Vybudovat novou krytou halu (víceúčelovou)
Jiný problém (vypište):

Anketní lístek můžete odevzdat osobně, na MěÚ Hlučín v přízemí budovy „A“ do schránky označené TOP problémy, poštou na MěÚ Hlučín, Mírové 
nám. 23, 748 01 Hlučín, s označením ANKETA, e-mailem na adresu kubinova@hlucin.cz, v  případě, že využijete elektronický formulář (www.hlucin.
cz  (levá lišta – Místní agenda 21). Termín odevzdání anketních lístků je nejpozději do 31. května 2016.

ANKETA - ANKETA - ANKETA - ANKETA - ANKETA - ANKETA - ANKETA - ANKETA - ANKETA - ANKETA - ANKETA

Spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Veřejné fórum, na kterém se 
probíraly hlavní problémy města, 
se v Hlučíně konalo 22. března. 
Hlučín, který je členem Národní 
sítě zdravých měst, akci pořádal 
v rámci Místní agendy 21. 

O konkrétních tématech disku-
tovalo u jednotlivých kulatých 
stolů na šedesát občanů. Podle 
účastníků setkání Hlučín akutně 
potřebuje nové tělocvičny v Bob-
rovníkách a v Darkovičkách, stá-
le ho trápí znečištěné ovzduší. 

Lidé také žádají nový chodník 
z Hlučína na hřbitov Březiny, 
větší bezpečnost u autobusové-

ho nádraží, osvětlení Zámecké-
ho parku, opravu komunikace 
v ulici Rovniny, vysázení většího 
množství stromů a keřů, zkrácení 
čekací doby u odborných lékařů 
a posílení jejich sítě, odstraně-
ní bariér pro tělesně postižené 
a matky s kočárky na veřejných 
místech. 

Ovlivnit, které nejdůležitější 
problémy města dostanou při ře-
šení přednost, mohou ale i další 
občané. Stačí se zapojit do anke-
ty. Její výsledky budou probírat 
zastupitelé na svém zasedání v zá
ří.                                          (iga)

Rozhodujte o svém městě Riki (vlevo) a Brok (na fotografii 
vpravo) jsou dva kříženci, kteří už 
od loňského roku čekají v hlučín-
ském útulku na svého nového pána. 
Celé dny smutně koukají přes drá-

těné pletivo, kdy už si pro ně někdo 
přijde. Najde se někdo, kdo by uví-
tal pejska třeba u rodinného domku? 
Stačí si domluvit návštěvu útulku na 
telefonním čísle 595 043 591.   (red)

Šest kyblíků kříd se letos vypotře-
bovalo na tradiční akci Malování 
na chodník, která se uskutečnila 19. 
dubna u Kulturního domu Hlučín. 

Zúčastnily se jí děti z mateřských 
škol Severní, Dr. E. Beneše a Ci-
helní. Tématem byl Den Země, tak-
že se na chodníku zrodily nejrozto-
divnější květiny, sluníčka i veselá 
zvířátka.

„Na dětech bylo vidět, že je to 
opravdu bavilo,“ konstatovala spo-

kojeně hlavní organizátorka akce 
Tereza Kubinová, koordinátorka 
Zdravého města Hlučín z městské-
ho úřadu. Dnem Země byla inspi-
rována také tradiční filmová pro-
jekce Kouzelná planeta od Motani. 
„Tohoto cestovatelského filmového 
představení pro I. a II. stupeň se 
většinou účastní žáci všech hlučín-
ských základních škol. Letošním 
tématem bylo Thajsko,“ doplnila 
Tereza Kubinová.                      (red)

Chodník u kulturáku rozkvetl 

Riki a Brok chtějí nový domov

takto v březnu hlasovali občané na veřejném fóru o hlavních problémech 
města. Foto: Ivana gračková

Děti si malování před kulturním domem každoročně užívají.
Foto: Veronika Antončíková



      [9] hlučínskénoviny školství

Pátý rOčník škOlní nOcI 
S AnDerSeneM, který 
Se V DuBnu uSkutečnIl 
V knIHOVně ZáklADní 
škOly Dr. M. tyrše, Byl 
OPět úSPěšný. 

„Hraní her, čtení, noční procház-
ka strašidelnou školou, spaní ve 
spacáku a ranní ospalost, to všech-
no jsou pro děti nezapomenutel-
né zážitky,“ míní učitelka Gabri-
ela Bočková. Noc s Andersenem 
je akce, která má připomenout, že 
i v dnešní době moderních techno-
logií stále existuje kniha plná příbě-
hů, zajímavých postav, napínavých 
zápletek a nečekaných rozuzlení. 
Rok co rok se v knihovnách schá-
zejí nocležníci, aby si připomněli, 
že čtení knihy je pořád zajímavou 

a obohacující činností. V naší škole 
funguje knihovna dlouhodobě. Ve-
černí a noční aktivity u příležitos-
ti Noci s Andersenem v ní pořádá-
me už pátým rokem.  Většina škol 
organizuje tuto akci pro mladší žá-

ky, ale u nás chystáme aktivity i pro 
ty starší z druhého stupně. Také le-
tos se večer podařil, takže věříme, 
že ani tato Andersenovská noc ne-
byla poslední,“ doplnila pedagožka 
Monika Tomisová.                   (red)

Udělali si vlastní noc v knihovně 

takto během noci s Andrsenem předváděla básníka žákyně 7. A Denisa šabac-
ká.                                                                                                     Foto: gabriela Bočková 

Přijímací zkoušky do jednotlivých 
oborů pro školní rok 2016/2017 
vyhlašuje ZUŠ Pavla Josefa Vejva-
novského v Hlučíně. 

Obor hudební bude mít přijímač-
ky v pátek 20. května od 14 do 17 
hodin v hlavní budově školy v ulici 
U Bašty 4 za městským úřadem, ve 
třídách číslo 3, 4 a 5 v přízemí. Při-
jímat se budou děti ve věku od pěti 
do sedmi let do přípravné hudební 
výchovy a děti starší do prvního 
ročníku studia. Škola nabízí výuku 
hry na klavír, klávesové nástroje, 
varhany, smyčcové nástroje, tedy 
housle, violu, violoncello, dechové 
nástroje, akordeon, cimbál, kytaru 
a bicí nástroj a dále výuku zpěvu. 
Pro nejmladší děti do pěti let při-
pravila program HRA-JE-TO, kte-
rá zahrnuje společné seznamování 
s hudbou a kulturou kolem nás, 
muzicírování zejména na orffovské 
nástroje, základy hlasové výchovy, 
práci s rytmem a hudebně – pohy-
bové činnosti. 

„Cílem je všestranně rozvíjet ta-
lenty a schopnosti dětí, nabídnout 
jim nové a jedinečné zážitky spo-
jené s tvořením a aktivním proží-
váním hudby. Je nabídkou pro ty, 
kteří si prozatím nevybrali svůj ná-
stroj nebo si chtějí hudebku prostě 
jen tak vyzkoušet,“ řekla ředitelka 
školy Eva Niedobová.

Taneční obor přijímá pohybově 
nadané dívky a chlapce ve čtvr-
tek 19. května od 15 do 17 hodin 

Základní umělecká škola P. J. Vejvanovského
v Hlučíně zahajuje nábor na nový školní rok

v budově školy v ulici U Bašty 4 
v učebně číslo 12 ve druhém po-
schodí. Výtvarný obor bude dělat 
nábor nových žáků v pátek 20. 
května, kdy zároveň pořádá den 
otevřených dveří. Zájemci mohou 
přijít v čase od 14 do 17 hodin do 
prvního patra zámku v Hlučíně, ve-
dle knihovny. 

Literárně dramatický obor při-
jme adepty v pondělí 16. květ-

na od 14.30 do 16.30 v baletním 
sále, v prvním patře hlavní budovy 
U Bašty 4. Součástí bude krátký 
pohovor a interpretace připrave-
ného textu, a to buď básně, nebo 
prózy.

„Prosíme rodiče, aby v případě 
zájmu o studium vyplnili předběž-
né údaje na stránkách www.izus.
cz,“ doplnila ředitelka školy Eva 
Niedobová.                                (red) 

Mimořádně bohatý na různé kul-
turní i vzdělávací akce byl přelom 
března a dubna letošního roku pro 
studenty hlučínského gymnázia.

Ke kulturním událostem patřilo di-
vadelní představení, které naši stu-
denti navštívili  30. března. Spolu 
se herci ostravské Komorní scény 
Aréna si mohli děti z nižších roční-
ků zahrát karty s Hráči, hrdiny dra-
matu Nikolaje Vasiljeviče Gogola. 
Studenti kvinty se 8. dubna vyda-
li na cestu do Prahy, kde si kromě 
procházky centrem vychutnali i di-
vadelní hru Vítězslava Nezvala Ma-
non Lescaut, kterou zhlédli v Ná-
rodním divadle. A byli z ní nadšeni. 

Nejvýznamnější kulturní akcí, 
které se zúčastnili, bylo výjimeč-
né hudební představení Evangelium 
podle houslí v Ostravě a 4. dubna 
připravilo návštěvníkům Katedrály 
Božského Spasitele nevšední kul-
turní zážitek. 

A do Prahy zavítali naši žáci ještě 
jednou, ovšem nikoliv za zábavou. 
Vybraní studenti v rámci projektu 
Emise navštívili Akademii věd ČR. 
Prohlédli si odborná pracoviště, vy-
slechli si přednášky a zúčastnili se 
workshopů, které pro ně k tématu 
životní prostředí akademici připra-
vili.                     Markéta Haburová

pedagožka

Vyrazili za kulturou

Co vědí o České republice žáci  
6. až 9. ročníků, jsme se přesvědčili 
v úterý 5. dubna v ZŠ Gen. Svobody 
v Hlučíně. Síly v soutěži s názvem 
Co umíš, znáš a dovedeš si přijeli již 
tradičně změřit žáci čtyř speciálních 
škol opavského okresu. 

Prověřovaly se znalosti týkající 
se České republiky z různých ob-
lastí například kultura, příroda, lidé 
a společnost. Tříčlenná družstva se 
utkala i v pohybových soutěžích: 
v hodu vlastnoručně vytvořenou pa-
pírovou koulí do koše nebo ve vý-
drži na balanční desce. Body mohlo 
družstvo získat i za vytvoření ty-
pického českého jídla z různého 
výtvarného materiálu. Svými body, 
které vyhráli ve skládání puzzle 
mapy ČR, zasáhli do celkového 
hodnocení i učitelé. I když nám 
vítězství uniklo a skončili jsme až 
druzí, nesmutnili jsme. Zažili jsme 
zábavné dopoledne a poznali jsme 
spoustu nových kamarádů.      

Vladimíra Rotreklová
učitelka 

Prokázali znalost 
České republiky

takto vypadá happening hudebného oddělení s názvem křest bubnů.
Foto: archiv Zuš Hlučín



hlučínskénoviny [10] zajímavosti

neJAtrAktIVněJší čáStí 
VýStAVy PSů VšecH PleMen 
JSOu ODPOleDní SOutěže.

21. ročník Slezské výstavy psů se 
bude konat v sobotu 7. května ve 
Sportovně rekreačním areálu Hlu-
čín na štěrkovně. Součástí této tra-
diční krajské výstavy  všech ple-
men psů je i několik klubových 
a speciálních výstav, například 
klubová výstava klubu teriérů ne-
bo málopočetných dogovitých ple-
men. 

„Výstava je určena především ky-
nologické veřejnosti. Po dopoled-
ní části, kdy se posuzují jednotliví 
psi ve výstavních kruzích, následu-
je hlavní část akce, což jsou závě-
rečné soutěže. Na nich se představí 

Štěrkovnou se rozlehne štěkot psích šampionů

nejlepší z dopolední části,“ prozra-
dil ředitel výstavy -Jakub Ohanka. 

Pro návštěvníky a to nejen ty 
dvounohé, ale zejména pro čtyř-

nohé, bude připraveno občerstve-
ní. U celé řady prodejních stánku 
si mohou páníčkové zakoupit pa-
mlsky, hračky, chovatelské potře-

k oblíbeným patří soutěž dítě a pes.                                                       Foto: Jakub Ohánka

Den pro rodinu pořádá u příleži-
tosti Mezinárodní den rodin hlučín-
ská místní organizace KDU-ČSL. 
Akce, na kterou jsou zváni všichni 
zájemci, se uskuteční u rybníčku na 
Jasenkách v sobotu 21. května od 
15 hodin.

„Bude to naše společná oslava 
krás rodiny. Bavit se budou děti 
i dospělí, připravujeme soutěže, 
občerstvení i posezení u táboráku,“ 
prozradil za organizátory Tomáš 

Hájovský. Zdůraznil, že společné 
zážitky rodiny spojují, dávají pro-
stor k vzájemnému obohacování. 
„Věříme, že v rodině je síla i bu-
doucnost a vzájemným setkáním 
chceme tuhle sílu podporovat i na-
cházet,“ doplnil. 

Akce se uskuteční už potřetí,  
v uplynulých letech se konala vždy 
na podzim, tentokrát organizátoři 
termín sladili s celosvětovými osla-
vami rodiny.                               (iga) 

Na Dni pro rodinu
v Jasénkách bude i táborák

takto se na Dni pro rodiny děti bavily loni na náměstí v Hlučíně.
Foto: tomáš Hájovský

by, i různé další doplňky pro své 
čtyřnohé miláčky. K nejatraktiv-
nějším částem soutěže pro návštěv-
níky patří tradičně odpolední závě-
rečné soutěže: dítě a pes, nejlepší 
pár psů, nejlepší štěně, nejlepší ve-
terán, nejlepší pes, nejlepší fena 
a soutěž o celkového vítěze.  

Loňského ročníku se účastnilo re-
kordních 621 psů různých plemen 
od více než 460 vystavovatelů, a to 
nejen z České republiky, ale také 
ze Slovenska, Polska a Belgie. Jed-
ním z hlavních lákadel byla klubo-
vá výstava čivav, kterou přijel po-
suzovat pan rozhodčí Paolo Tartaro 
z Itálie. Letos pořadatelé očekávají 
stejně bohatou účast. Už v polovině 
dubna bylo přihlášeno na 500 psů 
130 různých plemen.               (iga)

Hosté restaurací už považují za 
standard, že k jídlu či kávě dosta-
nou zdarma kohoutkovou vodu. I v 
Hlučíně se tato praxe stává běžnou 
všude tam, kde si svých hostů váží. 

„Ke každému menu podáváme 
bezplatně džbán vody s citronem,“ 
říká Alžběta Balejková z Hlučínské 
pivnice na Mírovém náměstí, kde si 
každý naleje tolik vody, kolik po-
třebuje. O vodu tady zákazníci žá-
dat nemusí, dostávají ji automatic-
ky. „Máme to takto zavedené už 
dlouho a lidem se to líbí. No a voda 
ke kávě se samozřejmě dává také. 
Tomu nás učili už v prvním ročníku 
hotelové školy v Opavě, že se ká-
vová zrnka musí spláchnout,“ dopl-
ňuje zkušená hospodská. 

Obdobně vstřícní jsou v Pivnici U 
Freda v Kozmické ulici. „Vodu zá-
kazníkům na požádání samozřejmě 
podáváme již dlouho. Do džbánku 
s citronem, nebo jen tak k bílému 
vínu,“ prozrazuje Marcela Stuchlí-
ková. S žádostí o kohoutkovou vo-
du byste nepřekvapili ani obsluhu 
restaurace hlučínského pivovaru 
Avar, Restaurace Perla na Opavské, 
či v Minibaru U Witassků. 

Podávat hostům vodu z kohout-
ku není jen projevem vstřícnos-
ti k zákazníkům, je to také cho-
vání ekologické. Pití balené vody 
zvyšuje množství plastového od-
padu. Balenou vodu převáží kami-
ony, které znečišťují ovzduší emi-
semi a vytvářejí hluk. Kohoutková 
voda je přitom velmi kvalitní. Vo-

da dodávaná do vodovodních sys-
témů v Hlučíně odpovídá všem po-
žadavkům platné legislativy. Celý 
proces výroby a distribuce od její 
úpravy až po kohoutek spotřebite-
le se pravidelně kontroluje. Měst-
ská firma Vodovody a kanaliza-
ce Hlučín ročně provádí osmnáct 
rozborů pitné vody na třinácti od-
běrných místech rozvodné sítě, pět 
rozborů na úpravně vody Rovniny 
a šest rozborů vzorků surové vody 
z městských studní na Rovninách. 
Rozbory kontroluje akreditovaná 
laboratoř. 

Uvádí se, že Češi ročně utratí za 
balenou vodu přes 7 miliard korun. 
„Nápojovým gigantům se před lety 
podařilo vsugerovat spotřebitelům 
formou agresivní reklamy, že jejich 
voda je lepší než kohoutková. Že 
právě ta jejich jediná pochází z lů-
na přírody, že očišťuje náš organiz-
mus, že dodává tělu tolik potřebné 
živiny a minerály. Přitom se čas-
to jedná o úplně obyčejnou pitnou 
vodu, jejíž kvalita je maximálně 
srovnatelná s vodou kohoutkovou.  
U balené vody totiž nezáleží jen na 
její výrobě, ale i na jejím skladová-
ní, které často ke kvalitě příliš ne-
přispívá,“ říká vedoucí odboru ži-
votního prostředí Soňa Prášková. 
Nyní se začíná situace přeci jen tro-
chu měnit a stále více lidí už i k pití 
používá vodu kohoutkovou. Je po-
těšující, že tento trend podporuje  
i většina hlučínských restaurací 
a kaváren.               Ivana Gračková

Voda z kohoutku
je projevem úcty k hostům

Už třináct registračních značek 
na přání si vyžádali majitelé aut 
z Hlučínska na odboru dopravy 
městského úřadu. „Asi nejkurióz-
nější značka, kterou jsme zadávali 
do výroby, zní 111KRTEK,“ pro-
zradil vedoucí odboru dopravy Ro-
bert Vitásek.                             (iga)

V Hlučíně je krtek

Otvírání turistické sezony na 
zámku v Hradci nad Moravicí a na 
Mariánských loukách se uskuteční  
v sobotu 7. května. Od 9 do 17 ho-
din bude připravena zábava pro děti 
i dospělé, jarmark i jízda historic-
kým vlakem.                                   (red)    

Turistická sezona 
začne v květnu
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Více než PětIStOVkA 
tAnečníků BuDe uSIlOVAt 
O PříZeň POrOty I DIVáků.

Taneční soutěž Hlučínský talent 
2016 se uskuteční v kulturním do-
mě 14. a 15. května vždy od 13.30. 

Devatenáctý ročník soutěžní pře-
hlídky moderního a scénického 
tance dětských, mládežnických 
a dospělých kolektivů O pohár 
města Hlučína pořádá Dům dě-
tí a mládeže Hlučín ve spolupráci 
s Kulturním centrem Hlučín. 

„V sobotu se mohu diváci těšit na 
moderní a v neděli na scénický ta-
nec,“ prozradila Veronika Novosa-
dová z hlučínského domu dětí. Ak-
ce má tradici od roku 1994, kdy se 
konala poprvé ještě v Domě dětí 
a mládeže. Od té doby se význam-
ně rozrostla. Letos pořadatelé oslo-
vili základní umělecké školy, do-
my dětí i střediska volného času 
Moravskoslezského i Olomoucké-
ho kraje. 

„Loni na přehlídce vystoupilo ví-
ce než 500 účinkujících z téměř tři-

Hlučínský talent roztančí po roce kulturní dům 

ceti souborů, letos věříme v ještě 
silnější účast,“ uvedla Veronika No-
vosadová. Na přehlídce vystupu-
jí amatérské soubory různé úrovně, 
od kroužků působících při domech 

dětí, v nichž se každoročně střída-
jí noví tanečníci, po taneční školy 
a kluby, kde se děti věnují tanci od-
malička a trénují i několikrát týdně. 
„Hlavním cílem této taneční soutě-

že však není pouze boj o první mís-
ta, ale hlavně předávání radosti li-
dem v sále a výměna zkušeností,“ 
dodala na návěr Veronika Novosa-
dová.                                         (iga)

Na školních hřištích v Hlučíně 
může sportovat zdarma i veřejnost. 
S příchodem jara se sportoviště ote-
vírají, zájemci je mohou využívat 
ve stanovených termínech. 

Hřiště Darkovičky je otevřeno od 
pondělí do neděle od 8 do 21 hodin, 
jen je třeba se předem domluvit na 
čísle 603 367 410. Ve školní dny 
patří hřiště do 15 hodin žákům. 

Hřiště Základní školy dr. M. Tyrše 
je v provozu pro veřejnostv pracov-
ní dny od 16 do 20 hodin a o víken-
du od 10 do 13 a od 14 do 20 hodin. 
Obsazeno je vždy v úterý od 16 do 
18 hodin a ve středu a v pátek od 16 
do 19 hodin. 

Hřiště u Základní školy Rovniny 
je pro veřejnost v provozu do dub-
na do října ve dnech školního vy-
učování od 16 do 20 hodin a v dal-
ších dnech od 10 do 20 hodin. 

Zahradu Mateřské školy Severní 
mohou zájemci využívat od dubna. 
Otevřená pro veřejnost je od 16:30 
do 19 hodin, o víkendech a o svát-
cích od 14 do 19 hodin. Během 
letních prázdnin je delší polední 
pauza, odpoledne se zahrada oteví-
rá až v 15 hodin. 

Zahradu Dětské rehabilitace lze 
navštěvovat od dubna do října 
pouze v pracovní dny do 11:30 do  
17:30.                                                  (red)

Sportoviště u škol otevřená

Vystoupení špičkového motocy-
klového kaskadéra Davida Striťáka 
Zavadského bude součástí progra-
mu městských oslav ve čtvrtek 23. 
června zhruba v 18 hodin na štěr-
kovně. Pětatřicetiletý rodák z Hlu-
čína bydlí ve Velkých Albrechticích 
u Bílovce, ovšem se svou show jez-
dí po celém světě, vystupuje také 
jako kaskadér ve filmech.  

„Svou show jezdím na motocyklu 
Honda CBR 600 F Sport a na ma-
lém skútru Yamaha 50, na němž se 
dá udělat taky spousta stundridingo-

Kaskadérskou motoshow 
přiveze hlučínský rodák 

vých prvků. Vystoupení obsahuje jíz-
du po zadním i  po předním kole, a to 
na mnoho způsobů. Divácky oblíbe-
né je například takzvané gumování 
nebo drifty,“ prozradil kaskadér a in-
struktor motoškoly po zadním kole.  

Někdy kolem roku 2000 začal jezdit 
styl zvaný stuntriding, když ten byl 
ještě v plenkách. „Jezdily se hlavně 
rychlé prvky na mnoho způsobů tře-
ba i ve třech na jednom motocyklu. 
Dnes už tomuto stylu říkají mí kole-
gové old school,“ směje se Striťák. 

Za sebou mám spousty vystoupení 
a účast na Streetfighter day 2003. 
O rok později se vážně zranil při 
tréninku a hrozila mu amputace 
pravého chodidla. „Ale vše dopadlo 
dobře a od ježdění mě to neodradi-
lo,“ líčí své zážitky s neobvyklým 
a nebezpečným živobytím.  

V minulosti spolupracoval s Kas-
kadérským teamem Crazy day, spo-
lupořádal kaskadérskou školu, kde 
se zájemci učili jízdu po zadním 
a další kaskadérské prvky. Letos 
se stal zakladatelem projektu Mo-
toškola po zadním, která funguje 
ve spolupráci s Autodromem Brno 
a organizuje individuální kurzy po 
celé republice.                                 (iga)

Čtvrtý ročník atletického mistrov-
ství škol Hlučínska se uskuteční ve 
středu 18. května ve sportovním 
areálu při Základní škole dr. M. Ty-
rše v Hlučíně, která je jeho pořa-
datelem. Sportovní souboje dvou 
stovek žáků odstartují v 8 hodin  
a potrvají do 14 hodin. 

Nejméně šestičlenné týmy vyšlou 
školy z Rovnin, Hornické, Dar-
koviček i Bobrovníků, přijedou 
i sportovci z dalších obcí Hlučín-
ska. Soutěžit se bude ve třech vě-

kových kategoriích a v atletických 
disciplínách hod plným míčem do 
dálky, vrh koulí, běh na 60 metrů 
i na delší vzdálenost, skok do výš-
ky, skok do dálky a štafetě, ve které 
může být posledním soutěžícím pe-
dagog. „U některých disciplín jsme 
letos omezili počet pokusů, aby zá-
vodníci nebyli příliš unaveni. Mu-
síme počítat s tím, že počasí není 
vždy příznivé,“ uvedla organizátor-
ka Monika Tomisová, učitelka Zá-
kladní školy M. Tyrše.                  (iga) 

Atletické naděje na Tyršovku

na Hlučínském talentu je vždy na co koukat.                     Foto: Jiří nohejl

Striťák s přehledem jezdí po zadním i 
po předním kole.

Foto: archiv Davida Zavadského
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KAM V HLUČÍNĚ V KVĚTNUn

Krásné a cenově dostupné výrob-
ky klientů chráněné díly prodává od 
dubna Informační centrum Hlučín. 

„Oslovili jsme Chráněné dílny 
Ludgeřovice, které spadají pod Cha-
ritu Hlučín, zda by u nás nechtěli 
prodávat své výrobky.  Víme, jak 
těžce hledají prostory, kde by je 
mohli nabízet. Přijali tuto možnost 
s povděkem,“ prozradila Kateřina 
Kochranová z Informačního centra 
Hlučín. 

Sociálně terapeutická dílna Lud-

geřovice je sociální službou, kterou 
nyní využívá 33 dospělých klientů. 
Ti se v rámci pracovně-terapeutické-
ho programu věnují keramice a akti-
vitám v šicí i kreativní dílně. Jejich 
originální výrobky mají nejen este-
tické, ale i praktické využití.  

„Setkáváme se s příznivými ohla-
sy návštěvníků. Z keramiky nabízí-
me například květináče, do kterých 
se dají zasadit kytky nebo bylinky; 
mísy, v nichž lze servírovat třeba 
salát nebo brambůrky; tužkovníky 

pomohou zorganizovat pracovní 
stůl. Šité hračky poslouží nejen jako 
dekorace, případně hračky, ale také 
jako polštářky a navíc se dají vyprat, 
aniž by ztratily barvu a tvar. Z kre-
ativní dílny pochází také perličková 
bižuterie. Co kus, to originál,“ pro-
zradila Kateřina Kochranová. 

Výrobky za podpory šikovných 
pracovnic dílen vytvářejí klienti  
s tělesným či duševním handicapem, 
případně s kombinovaným postiže-
ním. Jde o lidi, kteří vesměs nemají 

šanci najít místo na otevřeném a ani 
na chráněném trhu práce. 

V sociálně terapeutické dílně se 
mohou realizovat, zdokonalovat  
i učit nejen pracovní návyky. Ve-
směs jsou nadáni originálním vý-
tvarným cítěním.

„Koupí takového výrobku tak zá-
kazník získá nejen neokoukaný do-
plněk do své domácnosti, nebo za-
jímavý dárek, ale navíc udělá dobrý 
skutek,“ poznamenala pracovnice 
centra.                   Ivana Gračková

Doba dovolených se blíží, a tak je 
třeba zkontrolovat cestovní dokla-
dy. „Některé informace by obča-
nům mohly zjednodušit přípravu na 
cesty do zahraničí,“ upozorňuje Li-
běna Mrázková z odboru správních 
agend hlučínské radnice.

Například občanský průkaz,  
s nímž je možné cestovat nejen do 
států Evropské unie, ale také do Al-
bánie, Bosny a Hercegoviny, Černé 
Hory, Makedonie, Islandu, Norska, 
Srbska a Švýcarska, lze vydat nejen 
dospělým, ale také dětem do pat-
nácti let věku. 

Správní poplatek za občanský 
průkaz pro děti je 50 korun, za ces-
tovní pas je to 100 korun, doba plat-
nosti těchto dokladů je pět let.   Do-
klady pro děti může vyřídit jejich 

zákonný zástupce na kterémkoliv 
obecním úřadu obce s rozšířenou 
působností. Lhůta na jejich vydání 
je 30 dní, cestovní pas pro dítě lze 
vydat i do šesti pracovních dní za 
zvýšený poplatek 2 tisíce korun. Na 
cestu do zahraničí musí mít cestov-
ní doklad i nově narozené dítě, rod-
ný list nestačí. 

„Plánujete-li cestu do zahraničí  
a nemáte platný cestovní pas, nebo 
jeho platnost končí, nečekejte se 
žádostí na poslední chvíli, podejte 
ji co nejdříve! Za vydání cestov-
ního pasu pro občana staršího pat-
nácti let ve lhůtě třiceti dnů je to-
tiž správní poplatek 600 korun, ve 
zkrácené lhůtě šesti pracovních dnů 
jsou to 4 tisíce korun,“ upozorňuje 
občany Liběna Mrázková.      (red) 

7. 5. 8:00 Celorepubliková výstava psů Hlučínské jezero
7. 5. 8:00 Farmářské trhy Hlučínské náměstí
7. 5. 20:00 Pink Floyd Forever Červený kostel
13. 5. 11:00 Malování pro děti s Adolfem Dudkem Zámecký klub
14. 5. a 15. 5. 8:00 Hlučínský talent, IX. ročník soutěžní přehlídky moderního a scénického tance dětských, 

mládežnických a dospělých kolektivů O pohár města Hlučína
Kulturní dům

16. 5. 8:30 a 10:30 Beseda s Ivonou Březinovou Zámecký klub
17.5. Keramický klub, pro školní děti, jen pro přihlášené ZŠ Bobrovníky
20.5. 15:00 Keramický klub, pro školní děti, jen pro přihlášené DDM
20.5. 17:00 Keramický občasník, pro rodiče s dětmi od 3 let, jen pro přihlášené DDM
20.5. 15:00 Klub patchwork - pokročilí DDM
20.5. 16:30 Klub patchwork - začátečníci DDM
21. 5. 8:00 Farmářské trhy, spojené s ochutnávkou vín do 18:00 Hlučínské náměstí
21. 5. - 22. 5. Víkendové soustředění judistů, určeno dětem z kroužku juda, cena 200 korun DDM
22. 5. 16:00 Májový kostel Lidové konzervatoře Ostrava Červený kostel
24. 5. 8:00 Hlučín město s řemeslnou tradicí, setkání mladých malířů a natěračů Mírové náměstí
27.5. Výtvarný občasník DDM
28. 5. 7:30 Hlučínský půlmaraton Hlučínské jezero
28. 5. 10:00 Vzpomínková akce k 71. výročí osvobození Areál čs. opevnění 

Darkovičky
2.5. – 31. 5. Výstava soutěžních fotografií Domečky i paláce DDM Hlučín

Infocentrum nabízí originální výrobky chráněných dílen

Čas dovolených se blíží, 
zkontrolujte si doklady
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Bunkry opět ožijí. Vzpomínková 
akce k 71. výročí ukončení II. svě-
tové války se uskuteční v Areálu 
čs. opevnění v Hlučíně – Darkovič-
kách 28. května. Čtěte na straně 3

Motocyklový kaskadér a rodák  
z Hlučína David Striťák Zavadský 
předvede v rámci oslav 760. výročí 
založení města motoshow  
na štěrkovně.    Čtěte na straně 11

 Výtvarný obor Základní umělecké 
školy Pavla Josefa Vejvanovského 
v Hlučíně chystá velkou výstavu. 
Otevírat se bude 17. května na 
zámku.                 Čtěte na straně 8

JAkuB VAgunDA Je žákeM 9. tříDy 
ZáklADní škOly HOrnIcká. MOc 
tOHO nenAMluVí, A kDyž Z něJ 
VyPADne celé VětA, PrOHláSí, že 
ZrOVnA ZkOuší BeketOVOVu řADu, 
cOž Je uSPOřáDání kOVů PODle 
reDOxnícH POtencIálů. 

Kuba Vagunda má zvláštního koníčka. V sed-
mé třídě narazil na internetu na chemické poku-
sy a zaujaly ho. Testoval třeba hoření hořčíku, 
při kterém vzniká oslnivý bílý plamen. Rodiče 
s jeho zálibou nejprve s obavami souhlasili, teď 
syna podporují, protože vidí, že si vybral per-
spektivní obor. Už ani moc neprotestovali, když 
zkoušel hoření propan butanu ve vodě, prý zatím 
jeden z nejnebezpečnějších pokusů, které dělal. 
Doma už má malou chemickou laboratoř. Když 
se vrátí ze školy, jde si odpočinout studiem che-
mie. Teď už středoškolské. Jakmile mu začala 
v osmé třídě chemie ve škole, vesměs už všech-
no učivo znal předem. „Spolužáci někdy říkají, 
že jsem blázen. Ale myslí to ze srandy,“ usmí-
vá se mladý génius. Zcela pochopitelně chce jít 
na chemickou průmyslovku a poté by rád stu-
doval organickou a anorganickou chemii. V bu-
doucnu chce pracovat ve výzkumu. Není proto 
divu, že s přehledem vyhrál praktickou i teore-
tickou část krajského kola soutěže o nejlepšího 
chemika. Spolu s ním se soutěže účastnila i je-
ho spolužačka Pavlína Smolková, která obsadila 
krásné páté místo. 

„Trochu mi daly zabrat chemické výpočty, ji-
nak to bylo celkem v pohodě,“ poznamenává Ja-
kub věcně. Hned poté byl první také v chemické 
olympiádě. V červnu ho čeká celostátní finále 
soutěže o nejlepšího chemika. Konat se bude na 
vysoké škole v Pardubicích.

Jakub má zvláštní hobby

Jakub Vagunda je se zkumavkami a kádinkami ve 
svém živlu.                                     Foto: Ivana gračková 

„Kuba vítězstvím ve dvou soutěžích potvrdil 
nejen svůj zájem o chemii, ale i své mimořád-
né znalosti z tohoto oboru. V červnu mu všichni 
budeme držet palce,“ řekla jeho učitelka chemie 
Bronislava Halusková.              Ivana Gračková

Objekt na Rovninách, ve kterém 
se nachází hlučínská restaurace 
Točna, se bude prodávat za 2,6 mi-
lionu korun. Prodej schválili zastu-
pitelé na svém jednání 14. dubna. 

Cenu 2,6 milionu korun za měst-
skou nemovitost nabídl v obálko-
vé metodě Viktor Pavlík. „Byla to 
druhá nejvyšší nabídka. Zájemce 

s vyšší navrhovanou cenou, kte-
rá byla 3,5 milionu korun, nako-
nec svou nabídku stáhnul, protože 
mu banka zamítla hypotéku,“ uvedl 
vedoucí odboru městského majetku 
Miroslav Zmrzlík. Město objekt na-
bídlo do prodeje v souladu s úřed-
ním odhadem za minimální cenu 2 
miliony korun. Záměr na prodej vy-

hlásilo poté, co dosavadní provozo-
vatel Karel Jaroš dal po pětadvace-
ti letech výpověď z nájmu v závěru 
dubna. Budova, za kterou město in-
kasovala nevysoký nájem, bude po-
třebovat rekonstrukci. 

Nový majitel chce podle svých 
slov v objektu i nadále provozovat 
restauraci, peníze na koupi objektu 

už má připraveny. Počítá s tím, že 
nemovitost bude muset opravit.  

„Věříme, že nový majitel objekt zre-
konstruuje, takže bude dál sloužit ob-
čanům jako příjemné místo k setká-
vání. Jsme toho názoru, že komerční 
objekty by měli vlastnit a provozovat 
soukromníci,“ řekla místostarostka 
Blanka Kotrlová.                            (iga)

Točnu získá nový majitel, hospoda by v ní měla zůstat

Žáci Základní školy dr. Miroslava Tyrše 
bodovali v soutěži Finanční gramotnost 
vyhlášené Ministerstvem školství, mláde-
že a tělovýchovy ČR.  Družstvo mladších 
žáků získalo první, starší žáci druhé místo 
v krajské kole. Finálové boje se odehrály 
26. dubna v pražském klášteře Emauzy, 
kde je zahájil již tradičně guvernér Čes-
ké národní banky Miroslav Singer. A tým 
mladších žáků z Tyrškovky vybojoval neu-
věřitelné druhé místo v konkurenci dalších 
dvanácti družstev z celé České republiky. 
„Kluci sice věděli všechny odpovědi, ale 
ve finále už rozhodovala i rychlost. Tak 
jsme skončili druzí Atmosféra soutěže byla 
úžasná, takže děti to určitě bude motivovat 
k další práci,“ řekla zástupkyně ředitele 
Lenka Hanzlíková. 

V okresních kolech nenašli žáci z Tyršov-
ky přemožitele. Příprava na krajské a ná-
sledně celostátní kolo  byla pečlivá. „Děti 
pod vedení ekonomky školy Edity Berano-
vé denně pilovaly a zdokonalovaly své zna-
losti v oblasti informační, peněžní, cenové, 
rozpočtové a právní gramotnosti. Dělali to 
s velkou odpovědností a s chutí,“ líčí Lenka 
Hanzlíková. 

Cílem soutěže je porovnat úroveň znalostí 
v oblasti finanční gramotnosti více než čtvrt 
milionu žáků základních a středních škol 
v ČR. Tyršovku a Hlučín v ní reprezentovali 
Daniel Michálek a Petr Hanzlík ze 4. A, Ma-
těj Osmančík a Daniel Michálek z 5.A, dále 
Daniel Gai ze 7. A, Natálie Marková a Klára 
Hahnová z 9. A.                                          (iga)

Tyršovka má nejlepší 
ekonomy v kraji
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RADY DO ZAHRADY - KVĚTEN VÁS ZVE VŠECHNY VENn

ŘÁDKOVÁ INZERCEn
n Koupím byt 2+1, 1+1 v Hlučíně. 

Tel.: 777 836 496
n Pronajmu 1 + KK v centru Hlučí-

na od 1. 7. 2016. Tel.: 777 010 444
n Prodám dr. byt 3+1 v Hlučíně, ul. 

Hornická. Možnost přikoupení 
garáže. Ne RK. Tel. 702 585 739

Jakpak vidí práci na zahradě náš 
klasik v květnu? „… i když nám 
neroste ani pelargonie nebo moř-
ská cibule v okně; jak na nás týden 
svítí slunce, začneme se starostlivě 
dívat k nebi a říkáme si na potkání: 
„Mělo by zapršet.“ …“ píše Karel 
Čapek. 

Má pravdu, májový deštík dělá 
divy. Po loňských zkušenostech 
si mnozí uvědomujeme, jakou má 
voda cenu. Proto je dobré zajis-
tit podle možností jímání dešťové 
vody na zalévání, které je v květnu 
velice důležité.

Zeleninu můžeme vysévat přímo 
na záhony, po třech zmrzlých do-
konce i zeleninu teplomilnou jako 
fazolky, rajčata, okurky, cukíny 
a dýně. Na záhonech raději pěstu-
jeme tyčková rajčata, na balkónech 
se daří i keříčkovým. Sklízíme řed-
kvičku a špenát, postupně pak salát 
a rané košťáloviny. 

Na ovocné zahradě ošetřuje-
me stromy a keře proti chorobám 
a škůdcům. Bohužel se bez chemie 
neobejdeme, ale můžeme vyzkou-
šet i výluhy z přesličky nebo ko-
přiv, hlavně v boji se mšicemi. 

Smysl má vypěstovat si všeho jen 

tolik, kolik potřebujeme. Snažíme 
se mít sklizeň co nejrannější, kdy 
má zelenina a ovoce nejvyšší cenu. 
Je třeba zkoušet nové postupy a ne-
bát se občas i riskovat, i když to je 
někdy v rozporu se starými recepty. 
Klimatické změny bohužel probí-
hají.

Vysazujeme teplomilné rostilny. 
Na oknech a balkonech se objevují 
truhlíky s květinami. Odstraňujeme 
odkvetlé květy jarních cibulovin 
a necháváme je zatáhnout, aby ci-
bule narostly. Velké nebezpečí zna-

mená moucha narcisová, se kterou 
lze bojovat pouze insekticidy. Na 
květinových záhonech vidíme ex-
plozi barev, která pokračuje až do 
začátku léta. Nejdříve kvetou al-
pinky a nízké kosatce, brzy na to 
rododendrony a azalky, pokračuje 
početná skupina vyšších květin. 

Moje sousedka Jitka mi určitě 
zase řekne: „Přečetla jsem si to, 
abych věděla, co vše nemusím dě-
lat“. Šťastná to žena…

Zdeněk Seidl
Svaz zahrádkářů Iris z Hlučína

květnová exploze barev a zeleně.                                                    Foto: Zdeněk Seidl

Rádi bychom touto cestou podě-
kovali celému vedení a všem za-
městnancům Domova pod Vinnou 
horou za mnohaletou, profesio-
nální, vstřícnou a obětavou péči, 
kterou věnovali panu Stanislavu 
Jaškovi po celou dobu jeho pobytu 
v domově. 

Manželka a dcery s rodinami  

PODĚKOVÁNÍn

Přivítali jsme:
Anna Marie Ricková *2016
Vojtěch Melecký *2016
Barbora Janošová *2016
Beata Pytlíková *2016
Vít Haiduk * 2016

Jubilanti:
Marie Dostáková *1933
Gabriela Cyrusová *1935
Anežka Musálková *1927
Alžběta Císková *1932
Marie Pfefferová *1936
Maria Schmuchová *1934
Magdaléna Bedrunková *1934
Anděla Lampartová *1934
Irena Balcarová *1936
Teofil Kusý *1930
František Kuřidém *1935
Jan Darda *1933
Marie Jurčová *1930

Německé konzulární dny pro drži-
tele německého státního občanství, 
kteří si potřebují vyřídit cestovní 
pasy, se budou konat 6. a 7. září v 
Buly Aréně v Kravařích. Pořádá je 
Velvyslanectví Spolkové republiky 
Německo z Prahy.               (red)

Opět se chystají 
konzulární dny 



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

Mražený jogurt ZDARMA
Při koupi jednoho od nás dostanete druhý 

110g frozen yogurt yogodoo zadarmo. Kde? 
Obchodní centrum Karolina v Ostravě. 

Akce platí denně od 15.5. do 31.5.2016 při 
předložení tohoto inzerátu.
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