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hlučínskénoviny

K tříkrálovým koledníkům byli lidé 
vstřícní. Hlučíňáci přispěli
do kasiček 305 613 korunami. 

Čtěte na straně 2

Na hlučínský ohňostroj se přišlo 
podívat 8 tisíc lidí. Světelná 
show se chystá i na léto.

Čtěte na straně 5

Zastupitelé se sejdou i v únoru. 
Budou řešit státní pozemek pod 
městským domem na náměstí. 

Čtěte na straně 4

DoBrovolNí HaSiči 
v HlučíNě DoStali 
profeSioNálNí HaSičSKé 
auto Za 3,8 milioNu 
KoruN.

Nové hasičské auto převzala Jed-
notka Sboru dobrovolných hasi-
čů ve čtvrtek 21. ledna v Ostravě 
od Moravskoslezského kraje. Kraj  
v ten den předal záchranářům  
a profesionálním i dobrovolným 
hasičům novou techniku za více 
než 330 milionů korun. Ze struk-
turálních fondů Evropské unie za-
koupil šest sanitních vozidel ren-
dez-vous, šest automobilových 
plošin, jeden unikátní automobilo-
vý žebřík a padesát hasičských aut. 
Jedno vozidlo bylo určeno i pro 
Hlučín. Má pohon na všechny čty-
ři kola, vejde se do něj řidič a osm 
dalších hasičů. Součástí vybavení 
jsou technické prostředky pro zdo-
lávání požárů jako hadice, proud-
nice, dýchací přístroje, hasicí pří-
stroje, a také zařízení pro technické 
zásahy, tedy například čtyři dru-
hy čerpadel, motorová pila, lano-
vý naviják, elektrocentrála, osvět-
lovací soupravy. „Nadstandardně 
jsou vozidla vybavena i vysokotla-
kým hasicím zařízením a 300litro-
vou nádrží na vodu. Vybrané jed-
notky sboru dobrovolných hasičů 
tak budou moci s těmito auty jezdit 
i k menším požárům,“ upřesnil 1. 
náměstek moravskoslezského hejt-
mana Josef Babka.  

Nový automobil si pochvaluje ve-
litel jednotky hlučínských dobro-
volných hasičů Martin Türke. „Na-
še dosavadní automobily byly vždy 
koupeny jako civilní a následně 
svépomocně přestavěny na hasič-
skou verzi. Tento nový je od počát-
ku vyroben jako čistě hasičský a je 
výborně vybavený,“ konstatoval.

V Hlučíně bude zase o něco bezpečněji

Rozsah výbavy nyní umožní akce- 
schopnost hasičů i v případě, kdy 
bude probíhat více zásahů najed-
nou, nebo když bude velká cister-
na v servisu. 

auto v ostravě přebírali místostarostka Blanka Kotrlová, velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů Hlučín martin tür-
ke a strojník jednotky Jiří tomeček, který si užil hned první jízdu z ostravy do Hlučína. ujít si ji nenechala ani místosta-
rostka.                                                                                                                                                                                             foto: ivana Gračková

„Budeme schopni bez omeze-
ní vyjíždět ke všem typům zásahů. 
V minulosti se stalo, že když byla 
například kvůli opravě odstavena 
velká cisterna, měli jsme vybave-
ní rozložené na zemi a dle potřeby 
rychle nakládali, co bylo zapotře-
bí. Pokud jsme ale na místě zjisti-
li, že něco chybí, vznikl problém. 
Příkladem je požár pily v Hlučíně z 

loňského roku, kdy chyběla hlavně 
voda a prostředky na ochranu dý-
chacích cest. S novým automobi-
lem by měly podobné nepříjemné 
situace odpadnout,“ popsal velitel. 

Původně město ve svém rozpočtu 
vyčlenilo na nákup automobilu 600 
tisíc korun, což měla být finanční 
spoluúčast. Nakonec Moravsko-
slezský kraj uhradil z evropských 
dotací celou částku. „Pro Hlu-
čín je to dobrá zpráva hned dva-
krát. Nejenže se můžeme ve měs-
tě se špičkovou technikou za zády 
cítit bezpečněji, ale ještě jsme na-

konec ušetřili poměrně velký ob-
nos peněz, který můžeme investo-
vat do něčeho jiného, užitečného,“ 
řekla místostarostka Hlučína Blan-
ka Kotrlová. 

Jednotka dobrovolných hasičů z 
Hlučína s dvaceti hasiči má nyní 
k dispozici tři vozidla. Jedná se o 
cisternu na podvozku MAN, vyro-
benou v roce 2007, dále přestavě-
ný terénní automobil Nissan Patrol 
z roku 1999, který hasiči využívají 
hlavně pro jízdy na školení a k ote-
vírání uzavřených prostor. A teď te-
dy i nový automobil na podvozku 
Mercedes Benz. Výhledově chtě-
jí hasiči rozšířit své vybavení ješ-
tě o termokameru, detekční přístroj 
na měření plynů a průmyslový vy-
savač na zaplavené prostory. 

Ivana Gračková

3 800 000 
KoruN Stálo Nové auto pro HlučíNSKé HaSiče



SLOVO STAROSTYn
Jsme štědří
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BeZmála Dva milioNy 
KoruN vyBrali tříKráloví 
KoleDNíci Na HlučíNSKu. 
ŠeStNáctý ročNíK SBírKy 
taK Byl úSpěŠNý. 

Tříkrálová sbírka se na Hlučín-
sku letos konala ve druhém ledno-
vém týdnu. Odehrála se v pětadva-
ceti obcích, v nichž působí Charita 
Hlučín. Do svých kasiček kolední-
ci přijímali finanční dary a sami na 
oplátku rozdávali cukr jako sym-
bolické bílé zlato a označovali ve-
řeje dveří písmeny K+M+B, které 
jsou znamením a přáním požehnání 
všem, kdo v domě přebývají. Sbír-
ka ani tentokrát nebyla prostým vy-

bíráním peněz, ale především kon-
krétním projevem lidské solidarity, 
sounáležitosti a vzájemným obda-
rováním.

Našim koledníkům se letos poda-
řilo nasbírat do kasiček úctyhod-
nou sumu 1 854 475 korun. Z té-
to částky zůstane Charitě Hlučín 
dle celostátně určeného klíče 65 
procent, což představuje sumu 1 
205 409 korun. Oproti roku 2015 
je celková vykoledovaná částka o 
pouhých 7 434 korun nižší. Vzhle-
dem k rozsáhlé neférové antikam-
pani, která byla proti sbírce vedena 
v souvislosti s imigranty, a to ne-
jen na sociálních sítích, ale třeba 
také prostřednictvím letáků distri-

Lidé na Hlučínsku nešetřili
buovaných do schránek, považuji 
tento výsledek za vítězství rozu-
mu a lidské dobroty nad strachem 
a demagogií. V této souvislos-
ti znovu prohlašuji, že prostředky  
z Tříkrálové sbírky použijeme pou-
ze pro potřeby našich klientů, ob-
čanů Hlučínska.

Letošní koledování bylo nároč-
né i kvůli nepříliš vlídnému počasí. 
Proto děkuji na prvním místě všem 
koledníkům, kteří se nebáli a vy-
razili do ulic. Nemenší poděková-
ní pak patří všem, bez jejichž ocho-
ty, nasazení a pomoci by se sbírka 
v takovém rozsahu nikdy nemohla 
uskutečnit. 

Mám na mysli koordinátory v jed-
notlivých obcích, pracovníky obec-
ních úřadů, duchovní správce far-
ností i starosty či místostarosty 
obcí. A samozřejmě velmi děkuji 
těm, kteří vlídně přijali naše koled-
níky a přispěli do jejich kasiček ja-
koukoliv částkou. 

Vybrané finanční prostředky pou-
žijeme například na nákup automo-
bilu pro Charitní asistenční službu 
v rodinách, na částečnou výměnu 
nábytku na pokojích klientů v Cha-
ritním domově Sv. Mikuláše, na 
zakoupení nové pračky a sušičky  
v tomto domově a na jeho komplet-
ní vymalování. Zakoupením vyba-
vení pro pečovatelky a nákupem 
kompenzačních pomůcek podpo-
říme činnost Charitní pečovatelské 
služby a prostředky použijeme také 
pro Sociálně terapeutickou dílnu, 
kde částečně uhradíme nákup ma-
teriálu k výrobě a náklady na ener-
gie a obnovíme vybavení pro kli-
enty. 

Za celou Charitu Hlučín ještě jed-
nou děkuji za štědrost a přízeň, kte-
rou nám lidé projevují. Velice si to-
ho vážíme!                  Lukáš Volný

ředitel Charity Hlučín

Dobrovolníci koledovali ve prospěch potřebných i za nepříznivého počasí.
foto: martina Hertelová

Výročí 760 let od založení 
města si Hlučín bude připomí-
nat po celý letošní rok. K osla-
vám se mohou připojit všech-
ny organizace, instituce i firmy 
ve městě, a to včetně restaura-
cí, například zajímavými speci-
alitami. Proto město dává volně  
k dispozici značku oslav, kte-
rou si mohou zájemci stáhnout 
a umístit na své webové strán-
ky, různé písemnosti, restaurace 
například na jídelní lístky. Znač-

ka je použitelná v několika varian-
tách pro užití ve větším nebo men-
ším rozměru. Umístěn bude i na 
několika billboardech vítajících 
návštěvníky Hlučína.

Logo oslav 760 let města Hlučí-
na najdete ke stažení na  stránkách 
www.hlucin.cz/pro-obcany/tisko-
ve-zpravy/znacka-vyroci-oslavy-
-logo.html                                   (red) 

Připojte se k oslavám, využijte jejich značku

Na plese Hlučí-
na předala par-
ta, která každý rok 
hraje badmintono-
vý turnaj v hlučín-
ské sportovní hale, 

šek na 10 000 korun. Peníze půjdou 
na konto pro postižené děti, kde se 
teď shromažďují peníze pro dvou-
letého Františka s dětskou mozko-
vou obrnou. Snad nejen sportov-
ce, ale i všechny ostatní, kteří na 
účet jakýmkoliv způsobem přispě-
li, teď potěší, že František už ab-
solvuje v lázních intenzivní rehabi-
litační program, který mu očividně 
pomáhá. 

V domku na Rovninách, kde byd-
lí pěstounská rodina, se odehrálo 
v lednu drama, které mohlo skon-
čit tragédií. S nabídkou pomo-
ci pro vystresovanou rodinu, kte-
rá se přiotrávila unikajícím oxidem 
uhelnatým, se na mě už den poté 
obraceli podnikatelé i jednotlivci. 
S překvapením jsem zjišťoval, že 
osud lidí z Rovnin není lhostejný 
Hlučíňákům, ani přespolním, pro-
tože se ozval například podnika-
tel s Třince, ostravská společnost 
a dokonce opavská pobočka praž-
ské firmy.  Vše dopadlo dobře, do-
mek na Rovninách už vyhřívá no-
vý kotel a mě zahřívá dobrý pocit 
z nezištných projevů lidské solida-
rity. Navíc jsem pyšný! To byl další 
pocit, který se dostavil, když se do-
počítal obsah kasiček z Tříkrálové 
sbírky. Lidé z Hlučínska poskládali 
bezmála 2 miliony korun.  Samotný 
Hlučín se na této krásné sumě po-
dílel více než 300 tisíci korunami. 

Tohle všechno pro mě byly potě-
šující informace hned ze startu ro-
ku. Jen jednu potíž to nepochybně 
přinese. Totiž jak teď budeme vy-
právět přespolním tradiční vtipy o 
přehnaně šetrných prajzácích?  

Šestapadesátka potěší
Radost budou mít v Darkovič-

kách. Od 28. února se budou po-
silovat některé spoje linky 56, při-
bude těch, které nebudou končit na 
OKD, ale pojedou až do Darkovi-
ček. Místo dosavadních pěti jich 
bude do Darkoviček zajíždět přes 
týden devět, a o víkendu dokonce 
deset. K drobným změnám, které 
bude uvádět nový jizdní řád, dojde 
též na lince 34.                                  (iga) 
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Rada města na jednání v lednu

n jednala o návrhu společnosti Li-
dl, která chce na svých pozem-
cích rozšířit stávající prodejnu, 
aby mohla mimo jiné zkvalitnit 
zázemí pro personál a vybudovat 
širší průjezdy mezi regály, poho-
dlnější pro vozíčkáře a mamin-
ky s kočárky. Rozšíření prodejny 
zároveň ovlivní dopravu na už 
nyní frekventované křižovatce

n rozhodla dát do tomboly Spole-
čenského plesu Hlučína a Bálu 
Hlučínska dary v podobě pouká-
zek na zájezdy, každý v hodnotě 
10 760 korun jako symbolickou 
připomínku letošních oslav 760. 
výročí založení města 

n odsouhlasila pronájem pozemku 
turistickému oddílu mládeže Zá-
lesák Hlučín na postavení mobil-
ní buňky, ve které si mladí turis-
té chtějí uskladnit své vybavení 

roDiNa, Která Se 9. leDNa 
přiotrávila oxiDem 
uHelNatým, už Je  
v pořáDKu. teplo ZaJiStila 
firma GaSS-eKo. 

Všichni členové rodiny, která se 
přiotrávila oxidem uhelnatým, jsou 
v pořádku, a v domku na Rovni-
nách se už opět topí. 

Oxid uhelnatý začal unikat v ro-
dinném domě pravděpodobně v so-
botu v brzkých ranních hodinách. 
Rodinu zachránila třináctiletá Kris-
týnka, která si všimla, že její deví-
tiletá sestřička Natálka cestou na 
záchod omdlela. Dívka hned zbur-
covala celý dům. Přivolaní záchra-
náři zjistili únik plynu. Nejmé-
ně zasažená byla babička Ludmila  
s nejmladší, šestiletou Kačenkou, 
které spaly v přízemí. V domě za-
sahovalo několik záchranářských 
týmů i hasiči, kteří hned po příjez-
du naměřili zvýšené koncentrace 
nebezpečného plynu. Ten není cí-
tit, proto je zvláště nebezpečný. 

„Hasiči po příjezdu měřili kon-
centraci oxidu uhelnatého, vypnu-
li hlavní uzávěr plynu a odvětráva-
li celý dům," řekl mluvčí hasičů v 
Moravskoslezském kraji Petr Ků-
dela. Záchranáři převezli sedm dě-
tí a šest dospělých do ostravské 
nemocnice. Někteří z nich včetně 
šesti dětí prodělali léčbu v hyper-
barické komoře, která snižuje kon-
centrace oxidu uhelnatého v krvi.  

Po návratu z nemocnice nemě-
la rodina vyjma krbu v přízemí 
dům čím vytápět a chyběl ohřev 
vody. Babička Ludmila Sedláčko-
vá, která má spolu se svým mužem  
v pěstounské péči sedm dětí, po 
přestálé hrůze původně nechtěla  
o plynovém kotli už ani slyšet, 
přestože ty jsou při pravidelné 
údržbě bezpečné. Také okamži-
tě zakoupila hlásič kouře, který už 
má nainstalovaný v obývacím po-
koji. V zoufalé situaci se zachovala 
vstřícně celá řada lidí a firem. 

Marcel Kaleta z Hlučína, který 
obchoduje se dřevem, byl ochoten 
okamžitě zdarma poskytnout topi-
vo do krbu. Na Rovniny přijel Ro-
man Duda z opavské firmy IVT / 
GT Energy, která chtěla do domku 
věnovat tepelné čerpadlo na ohřev 
vody. Bohužel se tato varianta uká-
zala jako technicky nevhodná. 

Nakonec se řešení ujala hlučín-
ská společnost Gass-Eko. „Nabídli 
jsme rodině, že jejich atmosférický 
kotel nahradíme zcela bezpečným, 
kondenzačním,“ vysvětlil majitel 
firmy Martin Plaček. Už další so-
botu se kotel montoval, navíc pra-
covníci firmy upravili komín na 
odvod spalin, zajistili revizi a při-
pojení plynu. Byl nejvyšší čas,  
o víkendu přišly mrazy, ale to už 
se v domku na Rovninách příjem-
ně topilo. 

V domku na Rovninách je opět
příjemně, drama skončilo šťastně

moderní kondenzační kotel je uzavřený, oxid uhelnatý do obytných prostor 
z něj nemůže unikat.                                                                                foto: ivana Gračková

„Musím všem moc poděkovat 
za pomoc. Úžasní byli záchranáři 
i hasiči. Moc nám pomohl starosta 
Pavel Paschek. A velkým překva-
pením a podporou pro mě byly i re-
akce firem. Třeba společnost Right 
Power nám nabízela roční dodávku 
plynu a elektřiny zdarma.  Nakonec 
se naštěstí ukázalo, že s pomocí fir-
my Gass-Eko situaci zvládneme,“ 
prohlásila Ludmila Sedláčková. 

Město rodině nabídlo bezúročnou 
půjčku, ale protože firma veškeré 

práce poskytla sponzorsky, částku 
za nový kotel Sedláčkovi nakonec 
zvládli uhradit z vlastních prostřed-
ků. 

„Celý život jsme s manželem pra-
covali, tak nechceme, aby nám ně-
kdo dával něco zadarmo. Jsou jistě 
lidé, kteří pomoc potřebují více než 
my. Ovšem zvlášť v prvních chví-
lích, kdy jsme byli z toho všeho 
vyděšení a nevěděli jsme si rady, 
nás taková solidarita moc povzbu-
dila,“ doplnila Ludmila Sedláčko-
vá. Událost byla pro rodinu vel-
kým varováním. Ovšem pohlídat 
si, zda mají plynové kotle zrevido-
vané a komíny vyčištěné, by měli 
nejen Sedláčkovi, ale i další obyva-
telé Hlučína. 

Mezi těmi, kdo v kritické chvíli 
nabízel pomocnou ruku, byl i Zbig-
niew Adamus z Třince, viceprezi-
dent Společenstva kominíků ČR.

 „Nedostatečný přívod vzduchu  
k plynovému kotli může být pří-
činou nedokonalého spalování, 
zvláště když ještě není zajištěn 
bezpečný odvod komínem,“ upo-
zornil Zbigniew Adamus. Podle 
něj je nutná ještě pečlivější kontro-
la, pokud se plynový kotel kombi-
nuje s krbem nebo digestoří, proto-
že ty odsávají vzduch z obytného 
prostoru.              Ivana Gračková

„BeZ praviDelNýcH 
reviZí může Být 
plyNový Kotel 
čaSovaNou 
BomBou.

Zadrželi zloděje,
zachránili sebevraha

Pravděpodobně několik aut za-
chránili před vykradením strážníci 
z Hlučína. Pomohli jim všímaví ob-
čané, kteří nezůstali lhostejní k to-
mu, co se kolem nich děje. 

V sobotu 16. ledna upozornili 
strážníky telefonicky na podezřelé 
osoby, které se v ulici Jarní pohy-
bovaly kolem zaparkovaných aut. 
„Hlídka uviděla od zaparkovaných 
aut odcházet dva muže. Šli směrem 
k zastávce autobusu číslo 56. Jed-
noho z mužů městští policisté do-
stihli na zastávce, druhý utekl mezi 
domy směrem k Hornické. Při pro-
hlídce strážníci našli poškozený zá-
mek jednoho z aut. Proto přivola-
li hlídku Policie České republiky, 
která zadrženého převzala a odvez-
la k výslechu,“ informoval velitel 
strážníků Luděk Olšovský. 

Dramatická byla i následná nedě-
le. Nejprve upozornil strážníky na 
podivné chování opilého chlapíka 
řidič autobusu. Muž totiž na točně 
čtyřiatřicítky na Rovninách rozbí-
jel sklenice. Byl natolik pod vlivem 
alkoholu, že nebyl schopen s poli-
cisty nic řešit. Rozbité sklo za něj 
museli uklidit jeho kamarádi. Na 
OKD zase strážníci zachraňovali 
muže, který se promenádoval v ko-
lejišti. Vypadalo to, že chce spáchat 
sebevraždu. Muž z Frýdku-Míst-
ku ovšem strážníkům tvrdil, že mu 
řekl hlas Boha, aby šel do kolejiš-
tě.                                                (iga) 

OKÉNKO STRÁŽNÍKAn
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Setkání seniorů, které navazuje 
na tradiční akci Kluby klubům, se 
uskuteční ve čtvrtek 24. března od 
15 hodin v Kulturním domě Hlučín. 

Zúčastní se kluby seniorů z Hlu-
čína, Bobrovníků, Darkoviček 
a Vrablovce. Zváni jsou ale i všich-
ni další, kteří nejsou organizováni 
v žádném klubu a přitom by měli 
chuť pobavit se se svými vrstevní-
ky. Podmínkou je pouze trvalé by-
dliště v Hlučíně nebo jeho příměst-
ských částech. Hrát a zpívat bude 
Zdeněk Krásný, samotní senioři už 
opět chystají program, kterým chtě-
jí překvapit a pobavit ostatní účast-
níky setkání.

„Počet míst je omezen, takže čím 
dříve se zájemci přihlásí, tím lépe. 
Kdokoliv z přihlášených seniorů si 
také může připravit program, kte-
rým potěší ostatní, může se jednat o 
tanec, zpěv, recitaci, ale i o jiné ne-
otřelé nápady,“ řekla organizátor-
ka akce Tereza Kubinová z hlučín-
ské radnice. Na všechny účastníky 
bude také čekat bohaté občerstvení  
v podobě kávy, čaje, chlebíčku a 
koláče. 

Zájemci se musí hlásit do konce 
února u Terezy Kubinové na Měst-
ském úřadu Hlučín, dveře B101, te-
lefon 595 020 317, mailová adresa 
kubinova@hlucin.cz.                 (red) 

Senioři z Hlučínska se opět potkají

OKÉNKO ÚPn

Ve statistikách úřadu práce se Hlu-
čín dlouhodobě drží pod průmě-
rem Opavska i Moravskoslezského 
kraje a dokonce i České republi-
ky. Zatímco například v prosinci 
byla nezaměstnanost na Opavsku 
7,1 procenta, v Moravskoslezském 
kraji dokonce 8,6 procenta a v ČR 
6,2 procent, na Hlučínsku to bylo 
5,1 procent. „Jsme region s praco-
vitými lidmi, kteří byli vždy zvyk-
lí se o sebe postarat,“ je přesvědčen 
starosta Pavel Paschek. 

Ovšem v prosinci nezaměstnanost 
na Hlučínsku překročila magic-
kou hranici pěti procent, pod kte-
rou se dostala loni v červnu a držela 
se pod ní po šest měsíců. Nejlep-
ší výsledek se podařilo dosáhnout 
v září, říjnu a listopadu, kdy byla 
hodnota podílu nezaměstnaných 
pouhých 4,6 procent.  Podíl neza-
městnaných 5,1 procent je ovšem 
stále nižší než ve stejném období 
roku 2014. Nárůst nezaměstnaných 
byl opět hlavně u mužů, ženy zů-
stávají na stejných číslech. Ke kon-
ci roku 2015 bylo v evidenci úřadu 
1 505 uchazečů o zaměstnání, což 
je o 117 osob více než v listopadu. 
V kategorii absolventů škol v evi-
denci nadále zůstává 87 lidí. Absol-
venti se podílejí na celkovém počtu 
uchazečů 5,8 procent. 

 Na jedno volné pracovní místo 
v současnosti připadá bezmála de-
set žadatelů. Nejžádanější profe-
se, které zaměstnavatelé poptávají  
u úřadu práce, jsou pomoc-
ní pracovníci ve výrobě, uklíze-
či, prodavači, pracovníci ostra-
hy a řidiči nákladních vozidel  
a tahačů. 

                 Leoš Jakubec
ředitel ÚP v Hlučíně

Překročili jsme hranici

Novoroční ohňostroj v Hlučíně, 
který se odehrál na jezeře první 
den roku 2016, byl skutečně dů-
stojným startem oslav 760. vý-
ročí založení města Přemyslem 
Otakarem II. 

V samotném areálu bylo na šest 
tisíc lidí, další dva tisíce lidí si 
podívanou užívalo z okolních vy-
výšenin. Hlučín se tak dostal do-
konce po bok Brna a Prahy, pro-
tože o ohňostrojích těchto tří měst 
se mluvilo v hlavních zprávách 
České televize. Ten hlučínský 
připravila firma Tarra místního 
patriota Františka Křižáka. Na-
sadil vysokou laťku pro plánova-
ný letní festival ohňostrojů, který 
bude v červnu součástí hlavních 
oslav. Velkolepý ohňostroj si mo-
hl Hlučín dovolit jen díky tomu, 
že místní podnikatel byl ochoten 
ho pro své město udělat za výraz-
ně sníženou cenu.

„Diváci v Hlučíně a okolí jsou 
nároční na ohňostrojné show  
a některé ohňostroje od nás již vi-

děli, proto jsme je nechtěli zkla-
mat,“ řekl Michal Křižák, syn 
majitele. Během více než dva-
nácti minut zazněly tóny ze skla-
deb Smetanovy Mé Vlasti,  Ni-
ghtwish – The Phantom of the 
Opera a The White Noises – We 
are here.

„Na úvod jsme použili efekty 
tzv. smajlíků, abychom vykouzli-
li úsměvy na tvářích diváků. Před 
finále jsme zařadili efekty zvané 
horsetail a další z produkce firmy 
Wizard, které se používají na vel-
kých sportovních událostech, ja-
ko třeba  na mistrovstvích světa,“ 
prozradil Michal Křižák.  Přípra-
va novoročního ohňostroje trvala 
dva týdny. Efekty se ladily s hud-
bou, vizuálně se nejprve modelo-
val v počítači. „Veškerá technika, 
odpalovací zařízení, pyrotechnic-
ký materiál i vizualizace vlastní-
ho ohňostroje jsou totožné s tím, 
co se používá například při olym-
pijských hrách,“ dodal Michal 
Křižák.                                      (iga) 

Ohňostroj nasadil
vysokou laťku

Pozemek si žádá
schůzi zastupitelů

Opět neplánovaně se sejdou za-
stupitelé ve čtvrtek 11. února. Do 
března, kdy se má konat další řádné 
zasedání Zastupitelstva města Hlu-
čín, totiž nemůže počkat projedná-
ní dalšího osudu domu na náměstí 
vedle České spořitelny. 

Zatímco objekt, ve kterém síd-
lí knihcentrum a prodejna nábyt-
ku, patří městu, pozemek pod ním 
je státu. Nastal čas, kdy se vlastnic-
tví musí jednou provždy dořešit. 
Úřad pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových navrhuje převod 
pozemku na město za úplatu.

Zastupitelé budou řešit i prodej 
bývalé mateřské školy na Rov-
ninách. Školku v něm vystřídala 
Charita Hlučín, která se ale už v ro-
ce 2012 přestěhovala do svých sou-
časných prostor. Objekt je tak už 
čtyři roky prázdný a rychle chátrá. 
Jeho technický stav je špatný. 

Zasedání zastupitelstva se usku-
teční v obřadním sále hlučínské 
radnice a začne v 16 hodin.       (iga) 

Zlatý snubní prsten čeká na svého 
majitele na ztrátách a nálezech hlu-
čínské radnice. 

Na autobusovém nádraží ho pří-
mo na Silvestra našla Anna Viláš-
ková, která ho hned na začátku ro-
ku odevzdala. Snad bude mít jeho 
majitel příležitost poctivé nálezky-
ni poděkovat. 

„Zevnitř prstenu je vyryté jmé-
no Adolf a datum. Doufáme, že 
se majitel přihlásí,“ řekla Jana Va-
lušová, která má ztráty a nále-
zy na hlučínské radnici na staros-
ti.                                                (red) 

Hledá se majitel
snubního prstenu

Světelné efekty posílila i hladina Hlučínského jezera. foto: archiv firmy tarra
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Změna v Darkovičkách
Pytlový svoz papíru v Darkovič-

kách v lednu skončil. Pilotní pro-
jekt ukázal, že v této městské čás-
ti o něj není zájem. Nahradil ho 
kontejnerový sběr. Modré kontej-
nery jsou umístěny na manipulač-
ní ploše za Jednotou, na zpevněné 
ploše v Patorii a v ulice K Mýtu. 
„Obracíme se na občany, aby papí-
rový odpad ukládali pokud možno 
do těchto kontejnerů. Třídění odpa-
du může být příspěvkem každého 
z nás k lepšímu životnímu prostře-
dí,“ řekla vedoucí odboru životní-
ho prostředí hlučínské radnice So-
ňa Prášková.                             (red)

 

Za odpady plaťte správně
Jen začal nový rok, na radnici už 

se potí nad platbami za hospodaře-
ní s komunálním odpadem. Na účet 
chodí různé podivné částky bez 
správných variabilních symbolů  
a úředníci pak nejsou schopni iden-
tifikovat, od koho jsou. 

„Upozorňujeme plátce komunál-
ních odpadů, že musí vždy hradit 
přesnou částku, která je letos 550 
korun na poplatníka a to pod přidě-
leným variabilním symbolem. Plat-
by za další členy domácností nelze 
slučovat pod jeden variabilní sym-
bol. Výjimkou je společná platba  
u těch občanů, kteří si do konce ro-
ku požádali o její sloučení a mají 
jeden společný variabilní symbol,“ 
uvedla Soňa Prášková z radnice.  
Pokud někdo provede platbu špat-
ně, může být veden jako neplatič.

Správný variabilní symbol je uve-
den na poukázkách, které obdr-
ží všichni poplatníci. Poplatek lze 
uhradit i přímo na pokladně na rad-
nici, kde si lze i vyzvednut pyt-
le na tříděný odpad. Každý má ná-
rok ročně na pět  žlutých pytlů na 
plasty. Na pokladně jsou k dostání  
i sady tří barevných tašek na třídě-
ný odpad za 20 korun.                 (red)

Jarní mobilní svoz velkoobjemo-
vého odpadu začíná letos 29. 2. 

Kontejnery budou rozmístěny  
v termínu od 29. 2. do 3. 3. v Hlu-
číně v lokalitách ul. Hornická - u 
kotelny, ul. Hornická  - u věžáků, 
ul. Hornická + P. Strádala - křižo-
vatka, ul. Jarní + Severní - křižo-
vatka, ul. B. Němcové + Severní 
- křižovatka, ul. 1. Máje - vedle ka-
várny, ul. Tyršova + Komenského 
- křižovatka, ul. Opavská - za by-

tovými domy, ul. ČSA naproti poli-
kliniky - za byt. domy. 

V termínu od  7. 3. do 10. 3.  
v Hlučíně v lokalitách ul. Hrnčíř-
ská - u parčíku, ul. Dr. Ed. Bene-
še, ul. Na Krásné Vyhlídce - na kon-
ci ulice, ul. Dlouhoveská - u klubu 
důchodců. V Darkovičkách u Kul-
turního domu, v ul. K Mýtu + Vře-
sinská - křižovatka a u Patorie.

V termínu od 14. 3. do 17. 3.  
v Hlučíně na ul. Cihelní - u kotel-

ny, ul. Dukelská - parkoviště, ul. 
28. října + Písečná - křižovatka, ul. 
Rovniny - bývalá školka, ul. Rov-
niny + Na Závodí - křižovatka, ul. 
I. Olbrachta + Vinohradská - kři-
žovatka, ul. Moravská + Ke Koře-
ni - křižovatka, ul. P. Jilemnického 
- v zatáčce, ul. Dělnická - uprostřed 
ulice a ul. Mánesova - konec ulice.

V termínu od 21. 3. do 24. 3.  
v Hlučíně nad cihelnou - na pra-
vé straně a v lokalitě Jasénky - pod 

Mušálem. V Bobrovníkách v oblas-
ti Malánky - odbočka na Vrablovec, 
dále v ul. Požárnická - Hrabová, ul. 
Lesní - u hasičské zbrojnice, ul. Na 
Sídlišti - konec ulice, ul. Střední + 
Křivá - křižovatka, ul. U Hájenky  
a u Bobry clubu.

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

Na konci února odstartuje svoz velkoobjemového odpadu

JeDNotKa SBoru 
DoBrovolNýcH HaSičů 
ZaSaHovala v roce 2015  
u DvaKrát více přípaDů 
Než přeDloNi. 

Celkem 170 událostí řešili dobro-
volní hasiči z Hlučína v roce 2015. 
Oproti roku 2014, kdy jsme mě-
li 87 zásahů, je to přibližně stopro-
centní nárůst. Z pohledu statistiky 
jsme zasahovali u 29 požárů, ve 40 
případech jsme prováděli neakutní 
zpřístupnění uzavřených prostor ja-
ko například otevírání bytů, likvi-
dovali jsme bodavý hmyz, odstra-
ňovali různé překážky. 

Zasahovali jsme u deseti doprav-
ních nehod, kdy bylo zapotřebí vy-
prostit zraněné osoby. Nejnáročněj-
ší byl červenec, kdy převažovaly 
zásahy u požárů zapříčiněných su-
chem. 

Činnost jednotky ale nejsou jen 
zásahy. Její členové absolvova-
li během roku řadu školení a cvi-
čení, která jsou potřebná pro řešení 
mimořádných událostí. Díky tomu 
dnes v Hlučíně disponujeme lezec-
kou odborností, umíme vyprošťo-
vat zraněné osoby z havarovaných 
vozidel, obsluhovat speciální za-
řízení, poskytovat předlékařskou 
první pomoc.

V soutěžích jsme si ověřili, že  
v konkurenci obstojíme a že pat-
říme mezi jednotky s vysokou od-
bornou úrovní. K úspěchům patří 
mimo jiné 1. místo v soutěži ne-
zdravotnických složek integrova-
ného záchranného systému v po-
skytování první pomoci. 

Za rok 2015 jsme s technikou na-
jezdili bezmála sedm tisíc kilomet-
rů. V současnosti disponujeme tře-
mi vozidly, konkrétně cisternovou 
automobilovou stříkačkou, doprav-
ním automobilem a u otevírání by-
tů nejčastěji viděným velitelským 
vozidlem. 

Dobrovolní hasiči měli napilno

Připravujeme na výjezdy nový 
dopravní automobil financovaný 
z prostředků Evropské unie. Měs-
to Hlučín jej získalo od Moravsko-
slezského kraje zdarma nejprve do 
výpůjčky a po pěti letech ho kraj 
městu předá. Plně vybavený auto-
mobil nahradil Peugeot Boxer, kte-
rý jsme tím pádem mohli převést 
hasičské jednotce do Bobrovníků, 
kde potřebovali vyměnit už letitou 
Avii. 

Neakutní zásahy hasičů jsou zpo-
platněny, aby je lidé zbytečně ne-
zneužívali. Poplatek za otevření 
bytu nebo likvidaci hnízd sršňů či 
vos je v letošním roce 400 korun.  
I nadále platí, že při otevírání obyd-
lí na místě spolupracujeme s měst-
skou policií, která ověřuje totož-
nost žadatelů. V převážné většině 
případů se prostory otevřít poda-
ří. Pokud by ale hrozilo při otevírá-
ní velké poškození například dveří 
nebo objektu, otevření neprovede-
me. Rozhodnutí o postupu je vždy 
na hasičích.

K činnosti hasičů samozřejmě pa-
tří také různé soutěže, předváděcí  
i zábavní akce, které organizujeme 
ve spolupráci se sborem dobrovol-
ných hasičů. V jejich výčtu nesmí 
chybět každoroční hasičský ples.  
V letošním roce bychom chtěli no-
vě ukázat všem zájemcům hasič-
skou techniku, kterou předvedeme 
na Mírovém náměstí.   

Hlučínská jednotka má v součas-
nosti dvacet členů. Řadí se do ka-
tegorie poloprofesionálních jedno-
tek a na všechny hasiče se kladou 
vysoké požadavky. Své působení 
v jednotce nevnímáme pauze jako 
koníček, ale jako poslání i další za-
městnání k tomu hlavnímu. Ostat-
ně někteří naši kluci jsou zároveň 
profesionálními hasiči. A stejně ja-
ko profesionální hasičské týmy  
i my jsme celoročně, 24 hodin den-
ně, připraveni do pěti minut opustit 
na výzvu operačního střediska ha-
sičskou stanici a zamířit tam, kde je 
nás potřeba.             Martin Türke

velitel jednotky SDH Hlučín 

Jedním z nejnáročnějších v loňském roce byl zásah u požáru v areálu hlučínské 
pily.                                                                                                               foto: tomas lach

20. února 20:00 Hasičský ples Kulturní dům
2. dubna 9:00 ukázka hasičské techniky Mírové náměstí 
10. září 8:00 soutěž TFA Hlučínský tvrďák SRA Hlučín

K ODPADŮMn



Filmové projekce v Kulturním do-
mě Hlučín v loňském roce oslovi-
ly především dětské diváky. Ovšem 
například film Mimoňové přilákal 
děti i dospělé, sál byl zaplněný do 
posledního místečka. Také na letoš-
ní rok se pořadatelé snaží vyhledá-
vat atraktivní tituly. 

„Nejsme bohužel, z technických 
důvodů, schopni nabídnout našim 
divákům premiéry nových filmo-
vých hitů. Naše zařízení umožňuje 
promítaní pouze DVD nebo Bluray.  
A všechny novinky se na tyto nosi-
če dostávají až se zpožděním,“ vy-

světlil ředitel pořádajícího Kultur-
ního centra Petr Breitkopf.

Ovšem snímky jako Gangster Ka 
nebo Everest budou jistě pro spous-
tu lidí přitažlivé. Děti nepochybně 
potěší Rosa a Dara, Spongebob ne-
bo Asterix.                                           (red)

hlučínskénoviny [6] kultura

Senioři na Hlučínsku je téma le-
tošního ročníku už tradiční foto-
grafické soutěže, která se chystá v 
rámci projektu Zdravé město Hlu-
čín. Osmý ročník soutěže odstar-
toval 1. února a termín její uzávěr-
ky je 15. září 2016. Zapojit se do 
ní může každý amatérský fotograf, 
který se zaregistruje na webových 
stránkách www.kc-hlucin.cz Kul-
turního centra Hlučín, které sou-
těž organizuje. Na stánkách centra 
budou také všechny zaslané foto-
grafie zveřejněny. Fotografie musí 
mít minimální velikost 1500 pixelů  
a autor je musí pořídit v době od  
1. února do 15. září 2016. Každý 
fotograf může zaslat maximálně 
pět fotografií, a to v souboru JPG. 
Snímky s copyrightem kvůli iden-
tifikaci autora musí mít název nebo 
krátký doprovodný text. 

„Všichni autoři soutěžních sním-
ků obdrží pamětní grafický list a tři 
nejúspěšnější obdrží věcné ceny,“ 
doplnila za pořadatele Tereza Ku-
binová z hlučínské radnice.     (red)

Fotosoutěž bude
o seniorech

Kino bude v kulturním domě
pokračovat i tento rok

7. 2. 15:00 Rosa a Dara 
7. 2. 17:00 Gangster Ka

21. 2. 15:00 Spongebob 
ve filmu

21. 2. 17:30 Everest
6. 3. 15:00 Asterix

a sídliště bohů

Výstavy muzea Hlučínska patří  
k vysoce hodnoceným. Tentokrát se 
ovšem připravuje jedna z těch, je-
jíž úspěch bude záležet především 
na vás, na obyvatelích našeho měs-
ta Hlučína. 

Sestávat by totiž měla především 
z historických materiálů, které mu-
zeu zapůjčí právě Hlučíňáci. Výsta-
va se jmenuje Hlučín v proměnách 
času.  

„Výstavu věnovanou proměnám 
našeho města připravujeme na čer-
ven letošního roku v rámci oslav 
760. výročí založení města. Chtěli 
bychom při této příležitosti prezen-
tovat především dosud neznámé či 

méně známé fotografie a obrázky, 
které zachycují již neexistující mís-
ta, nebo zobrazují život ve městě. 
Proto se obracíme na všechny míst-
ní občany, na pamětníky i sběrate-
le s prosbou o zapůjčení zmíněných 
materiálů,“ prozradil ředitel muzea 
Metoděj Chrástecký. 

Zájemci, kteří se chtějí svými ar-
chivními materiály podílet na pří-
pravě unikátní výstavy mapují-
cí historii našeho města, se mohou 
hlásit osobně v muzeu na zámku ne-
bo kontaktovat pracovníky muzea 
na čísle 595 041 617 nebo e-mai-
lem na adrese muzeum.hlucinska@
seznam.cz.                                      (red) 

Každý může pomoci

Je Jim DevateNáct, 
SeDmNáct, DeSet, ŠeSt 
i čtyři roKy. a taNčí 
S váŠNí HoDNou 
profeSioNálů.  
Z NěKterýcH možNá 
profeSioNálNí taNečNíci 
BuDou.

Pro tanec nadšené jsou děti, kte-
ré studují taneční obor na Základ-
ní umělecké škole Vejvanovského 
v Hlučíně a každý rok připravují 
zajímavé baletní představení. Letos 
je to inscenace Ledové království, 
která měla svou premiéru v lednu 
za velkého ohlasu publika. Škola s 
ním už hostovala v Dolním Bene-
šově, znova ho uvede v Kulturním 
domě Hlučín ve čtvrtek 25. února 
od 18 hodin a nabídne ho také ško-
lám. 

O představení byl velký zájem 
už předem, baletní obor si totiž již  
v minulých letech získal vysokou 
reputaci celovečerními balety La-
butí jezero, Louskáček, Giselle, La 
Bayadera, Popelka nebo Sněhur-

Baletní Frozen bude mít reprízu

Z baletu ledové království.                                                                 foto: Jan prengel

ka a sedm trpaslíků. S dětmi je na-
cvičuje učitelka Klára Krejčířová. 
Nejnovější představení společně 
nacvičovaly celé první pololetí. Ba-
let vznikl na motivy populární po-
hádky Frozen na hudbu Ch. Becka  
a H. Zimmera.  

„Přípravou představení žije celý 
tým. Například kolegyně Krejčířo-
vá po večerech šije kostýmy, letos 
se k ní přidala i jedna z maminek Ja-
na Kýtová. Se scénou zase pomoh-
li další rodiče, manželé Žurovcovi,  

a Stanislav Kokeš z hlučínského 
kulturního domu,“ řekla ředitelka 
hlučínské zušky Eva Niedobová. 
Přímo logistickým oříškem pak bý-
vají hostovačky. Ta v Dolním Bene-
šově je nejméně náročná. Kostýmy 
a rekvizity přepravují svými sou-
kromými auty někteří z rodičů i 
učitelka, pro většinu účinkujících 
škola objednává autobus. 

Vstupenky na únorové představe-
ní v Hlučíně se prodávají v kultur-
ním domě za 70 korun.              (iga)
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leDNový KřeSt KNiHy 
arcHiteKtura HlučíNa, 
Kterou připravilo 
muZeum HlučíNSKa ve 
Spolupráci S filoSoficKou 
faKultou oStravSKé 
uNiverZity, Se mimořáDNě 
vyDařil. 

Přišlo na 150 návštěvníků, evan-
gelický kostel se zaplnil do posled-
ního místečka. Dílo autorů Jiřího 
Junga a Adama Hubáčka, na kte-
rém se podíleli také Jiří Neminář, 
Květa Jordánová a Tomáš Jung, vy-
pravil na cestu za čtenáři i staros-
ta města Pavel Paschek. Publikace 

mapuje architekturu Hlučína od je-
ho počátků do roku 1943 s důrazem 
na stavby z přelomu 19. a 20. století  
a meziválečného období. 

„Vydání knihy nelze charakterizo-
vat jinak než jako mimořádný po-
čin. Stačí se jen poohlédnout po 
podobných městech, co do počtu  
i významu, a zjistíme, že Šternberk, 
Zábřeh, Poděbrady, Rokycany či 
Ústí nad Orlicí, z nichž poslední 
dvě jsou dokonce okresními měs-
ty, obdobnou publikací nedisponu-
jí,“ prohlásil ředitel Muzea Hlučín-
ska Metoděj Chrástecký. 

Kniha zvyšuje prestiž Hlučína.  
Čtenář v ní najde nejen popis roz-

voje města, ale i bohatý katalog  
o počtu šedesáti tří staveb. Je na-
bitá informacemi, které budou pro 
mnohé, i zasvěcené čtenáře překva-
pením. 

„Tak například zástavba města se-
stávala po dlouhou dobu z dřevě-
ných či polodřevěných budov. Je-
dinými kamennými objekty byl 
kostel, zámek a budova farního úřa-
du. Zámek dokonce disponoval dal-
ším křídlem a vlastní věží, zatím-
co kostel se poté, co se zřítila stará 
věž, musel obejít dvě stě let bez 
věže,“ doplnil ředitel Chrástecký. 
Knihu lze zakoupit v infocentru na 
zámku za 380 korun.               (red) 

vše nejlepší na cestě za čtenáři knize popřáli Jiří Jung, adam Hubáček, starosta pavel paschek a Josef Barták. 
foto: magdalena Smolková 

Poezie nevšedních dní se jmenu-
je útlá knížka, kterou v lednu slav-
nostně křtili v Domově pod Vinnou 
horou. 

Autorkou osmadvaceti básní, kte-
ré knížka obsahuje, je uživatelka 
domova Anna Vitásková. Básně 
plné vzpomínek i postřehů ze ži-
vota v domově vznikaly postupně 
od roku 2004, tedy od chvíle, kdy  
Anna Vitásková přišla do hlučín-
ského domova.

Knihu pomohla vydat Asocia-
ce poskytovatelů sociálních slu-
žeb v ČR, přispěli na ni i sponzo-
ři a hlavně se o ni zasloužil Domov 
pod Vinnou horou. Vyšla v nákla-
du padesát kusů a většina z nich už 
skončila u nejbližší rodiny a přá-
tel autorky. „Podařilo se nám na-
jít sponzora, který umožní vydání 
dalších kusů sbírky,“ prozradila so-
ciální pracovnice domova Monika 
Vicenová.                                      (iga)

Básně se rodily v Domově pod Vinnou horou 

Zamyšlení 
Kdybych tak mohla vrátit dny a popsat listy ještě nepopsané - 
tak jako nesplacený dluh to prázdné místo na mysli mi tane. 
Kdybych tak mohla vrátit zpět ručičky hodin, co nám měří čas, 
po odložené knize sáhla bych, dočetla stránky nepřečtené včas. 
Kdybych tak mohla vrátit věk, 
co zmeškal vydat všechnu vůni svou, 
já k pozdní růži přivoněla bych, dopěla píseň nedokončenou. 
Leč nelze změnit neměnné, je čas se smířit s nedohranou hrou, 
Poděkovat za každý den, co byl, a co je dnes, přijímat s pokorou. 

Anna Vitásková

anně vitáskové (uprostřed) pomáhala knihu uvést do života místostarostka 
Blanka Kotrlová (vlevo) a ředitelka Domova pod vinnou horou marcela miku-
lová.                                                                                                  foto: monika vicenová

Start knihy o Hlučíně se povedl
Na tři hodinové stroje se už ro-

ky práší na půdě hlučínské radnice. 
Postupně řídily čas, který odměřo-
valy hodiny na radniční věži. 

U příležitosti oslav výročí 760 let 
od založení města by se zajímavá 
zařízení mohla vystavit, jako do-
klad toho, jak v Hlučíně běží čas. 
Město proto hledá někoho, kdo by 
byl ochoten je vycídit, případně 
lehce vyspravit, byť už samozřejmě 
dva starší kousky nestojí zato zpro-
vozňovat. 

Ochotní nadšenci se mohou hlá-
sit co nejdříve v Muzeu Hlučínska  
na adrese muzeum.hlucinska@se-
znam.cz nebo na telefonním čísle 
595 041 617.                             (red) 

Hledá se kutil
na opravu hodin

Podstatu Velikonoc letos v době 
předvelikonoční opět připomene 
Křížová cesta.

Kříž organizátoři loni patinovali nej-
prve sekáčkem a poté speciální smě-
sí.                                foto: Naďa Hladišová

Duchovní a hudebně scénické 
ztvárnění posledních hodin Ježí-
še Krista ve čtrnácti obrazech při-
pravuje Lukáš Krček spolu s asi 
dvaceti nadšenci z řad Hlučíňá-
ků na pátek 11. března od 18 ho-
din. Uskuteční se v kostele sv. Jana 
Křtitele. Diváci se mohou opět těšit 
na dobové kostýmy, zbraně, ohňo-
vou show i zadní projekci. 

„Loni jsme měli hodně práce na-
příklad s přípravou kříže. Dobo-
vě jsme ho patinovali nejprve se-
káčkem na maso a posléze směsí 
kávy, logru a čaje. Mísu na oheň 
jsme zhotovili ze staré expanzní 
nádoby a Kristovu korunu ze psí-
ho vína a batikovaných papírových 
kapesníčků, za použití klasické-
ho lepidla Herkules. Nakonec jsme 
celou korunu barvili směsí kečupu 
a kakaa, abychom imitovali krev,“ 
vypráví Lukáš Krček. Také letos 
připravuje řadu překvapení.    (iga)

Křížová cesta 
projde městem 



znečištění na Hlučínsku.  Mezi dal-
šími oceněnými byli nejen vítězové 
předmětových olympiád, ale také 

učitelé a konzultanti úspěšných stu-
dentů.                Markéta Haburová

učitelka
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StuDeNtKa HlučíNSKéHo 
GymNáZia JoSefa KaiNara 
veroNiKa folDyNová 
Se Stala laureátKou 
preStižNí ceNy NaDačNíHo 
foNDu JaroSlava 
HeyrovSKéHo.

Cenu převzala 16. prosince v 
Ústavu fyzikální chemie Jaroslava 
Heyrovského v Praze z rukou Dr. 
Michaela Heyrovského, syna čes-
kého nositele Nobelovy ceny Jaro-
slava Heyrovského. 

Cena se uděluje za úspěchy ve 
středoškolské odborné práci. Vero-
nika zpracovala studii o světelném 

Veronika získala prestižní cenu

veronika prezentuje svou odbornou práci.       foto: archiv veroniky foldynové 

5.  StuDiJNí cyKluS

UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU
měSto HlučíN ve Spolupráci

S vySoKou ŠKolou poDNiKáNí, a.S. v oStravě
 
DélKa sTUDIa:  2 roKy, tJ. 4 SemeStry
ZaHájENÍ:  BřeZeN 2016 (1. SemeStr)
MÍsTO sTUDIa:  GymNáZium JoSefa KaiNara, HlučíN
ROZsaH VýUKY:  čtvrtKy, 15:30 - 17:00 HoD. po DoBu 15 týDNů
POžaDaVKY Na úČasTNÍKY: věK 55+
UKONČENÍ:  certifiKát o aBSolutoriu u3v
ObsaH VýUKY:  1. SemeStr: počítač a Já
  2. SemeStr: ciZí JaZyK a Já
  3. SemeStr: právo Kolem NáS
  4. SemeStr: uměNí Kolem NáS
ŠKOlNé Za 1 sEMEsTR: 1500,- Kč, ucHaZeči S trvalým poBytem  
ve měStě HlučíNě: ŠKolNé HraZeNo StuDeNtem: 900,- Kč/SemeStr; 
příSpěveK měSta: 600,- č/SemeStr
přiHláŠKu moHou poDat taKé ucHaZeči S trvalým poBytem 
mimo měSto HlučíN, avŠaK BeZ NároKu Na příSpěveK měSta  
a Za přeDpoKlaDu, že Kapacita NeBuDe NaplNěNa oBčaNy  
S trvalým poBytem ve měStě HlučíNě. měSto HlučíN HraDí v 
plNé výŠi proNáJem učeBeN po DoBu celéHo StuDia.

PŘIHláŠKY ZaŠlETE NEbO OsObNĚ ODEVZDEjTE DO 29. 2. 2016 
Na MĚú HlUČÍN, ODbOR ŠKOlsTVÍ a KUlTURY, MÍROVé NáMĚsTÍ 
23, 748 01  HlUČÍN. K PlaTbĚ bUDETE VYZVáNI.

PŘIHláŠKa KE sTUDIU U3V V HlUČÍNĚ
JméNo a příJmeNí:  …...………………………………………
Datum NaroZeNí: …...………………………………………
trvalé ByDliŠtě: …...………………………………………
telefoNNí KoNtaKt: …...………………………………………
e-mail:    …...………………………………………
poDpiS:   …...………………………………………

Přestože většina základních škol 
měla zápisy už v lednu, ještě je tu 
jedna výjimka. 

Základní škola na ulici Generála 
Svobody 8 v Hlučíně, která je určena 
pro děti se zdravotním postižením, 
autismem nebo výukovými potíže-
mi, má termín zápisu do první třídy  
v úterý 9. února od 8 do 15 hodin. 

„K prohlídce školy a hospitaci v 
první třídě lze využít kterýkoliv 
den dle domluvy,“ informovala ře-
ditelka školy Marcela Vyhlídalová. 
Informace také naleznete na webo-
vých stránkách školy www.zshlu-
cin.cz.                                      (red) 

Speciální škola 
má zápis v únoru 

Zápisy do mateřských škol 
pro školní rok 2016/2017
Mateřská škola Hlučín, Cihelní 
středa 30. 3. 2016 v době od 9:00 – 15:00 hod.
Formuláře „Evidenční list“ a „Žádost o přijetí do MŠ“ jsou umístěny na 
webových stránkách www.mscihelni.cz nebo k vyzvednutí v MŠ.

Mateřská škola Hlučín, Severní
středa 30. 3. 2016 v době od 9:00 hod. – 15:00 hod.
Formuláře „Evidenční list“ a „Žádost o přijetí do MŠ“ jsou umístěny na 
webových stránkách: www.skolka.hlucin.com  (přes Severní, dokumenty)
Možnost integrace dětí se těžkými logopedickými vadami (nutné SPC vy-
šetření, při počtu 14 dětí otevření samostatné třídy). Dle zájmu budou ote-
vřeny 1 - 2 třídy s Montessori prvky. 

Odloučené pracoviště Mateřské školy Hlučín, Severní na adrese Dr. 
Ed. Beneše 1/207: 
čtvrtek 31. 3. 2016 v době od 9:00 – 12:00 hod.
Formuláře „Evidenční list“ a „Žádost o přijetí do MŠ“ jsou umístěny na 
webových stránkách: www.skolka.hlucin.com (přes MŠ Severní, doku-
menty) nebo k vyzvednutí v MŠ.

Mateřská škola na adrese Hlučín-Bobrovníky, Požárnická 42,
která je součástí Základní školy a mateřské školy Hlučín-Bobrovníky:
středa 30. 3. 2016 v době od 9:00 hod. – 14:00 hod.
Formuláře „Evidenční list“ a „Žádost o přijetí do MŠ“ v budově MŠ.

Mateřská škola na adrese Hlučín-Darkovičky, Nový svět 4/286,
která je součástí Základní školy a mateřské školy Hlučín-Darkovičky:
středa 30. 3. 2016 v době od 9:00 hod. – 14:00 hod.
Formuláře „Evidenční list“ a „Žádost o přijetí do MŠ“ jsou umístěny na 
webových stránkách: www.zsdarkovicky.cz nebo k vyzvednutí v MŠ.

Na zápis s sebou vezměte:
• vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do MŠ
•  vyplněný Evidenční list dítěte a potvrzený lékařem
•  rodný list dítěte 
• průkaz zdravotní pojišťovny dítěte

Upozornění: Zákonní zástupci dětí, kteří se v uplynulém školním roce 
dostavili k zápisu a jejichž žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělá-
vání nebylo vyhověno, se musí k zápisu pro školní rok 2016/17 dostavit 
opět znovu!

Výlety do planetária, kravařského 
akvaparku nebo Galerie výtvarné-
ho umění v Ostravě si mohou užít 
školáci o jarních prázdninách. 

Uspořádá je pro ně v týdnu od 
pondělka 15. do čtvrtka 18. února 
Dům dětí a mládeže v Hlučíně.  

Cena je 900 korun a zahrnuje stra-

vu, pitný režim, vstupy, dopravu a 
pedagogický dozor. Program pří-
městského tábora bude pro děti od 
6 do 9 let zajištěn od 8 hodin do 
16.30.

Přihlášky jsou k vyzvednutí  
v DDM, přijímají se pak nejpozdě-
ji  do 3.2.                                 (red) 

Jarní prázdniny na výletech
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Na ZápiSy Do pěti 
ZáKlaDNícH ŠKol v 
HlučíNě DoraZilo celKem 
186 Dětí. ZHruBa taKový 
počet Dětí By teDy moHl 
NaStoupit v Září Do 
prvNícH tříD, SamoZřeJmě 
po oDečteNí těcH, 
Které BuDou mít JeŠtě 
oDložeNou poviNNou 
ŠKolNí DocHáZKu.  

Hlučín má ve školách a školkách 
celou řadu novinek, z nichž ně-
které fungují už od školního roku 
2015/2016. Například malí před-
školáci z Mateřské školy Cihel-
ní se začínají učit hravou formou  
s výukovou pomůckou, která zís-
kala zlatou medailí Český výro-
bek roku v roce 2014, For Toys 
Grand Prix.  „Hračka se jmenuje 
MagicBox a děti se jejím prostřed-
nictvím zapojují do interaktivního 
světa her, edukativních programů. 
Hrají si pohromadě na zemi, kde 
je jejich nejpřirozenější prostředí,“ 
prozradila ředitelka mateřské školy 
Radka Josefusová. 

Naprostou novinkou bude výuka 
angličtiny už od první třídy, kterou 

Zima je tím nejlepším obdobím, 
kdy by měly děti vyrazit z měs-
ta do hor, aby si pročistily plíce od 
smogu. Když navíc jedou lyžovat, 
utuží svou fyzickou kondici i tříd-
ní partu. Proto jsou na hlučínských 
školách v oblibě lyžařské výcviky, 
ať už s příspěvkem města nebo bez 
něj. 

Čtyřiasedmdesát z 88 sedmáků 
ZŠ Rovniny letos v první polovi-
ně ledna trávilo týden ve Skiparku 
Grúň. Rodičům pomohlo, že na ka-
ždé dítě město přispělo 2 tisíce ko-
run. Páťáci příspěvky nedostávají, 
přesto vyrazili o týden později na 
Rališku a jelo jich 46 z 65. 

„Jezdíme vždy v pondělí ráno  
a vracíme se v pátek po obědě. Na 
všechny kurzy jezdí s dětmi i tříd-
ní učitelé, kteří tak mají možnost 
prožít se svými žáky týden mimo 
školu. Každá třída si připravuje na 
jeden večer zhruba hodinový pro-
gram pro spolužáky z ostatních 
tříd,“ řekl ředitel Základní školy 
Rovniny Miroslav Všetečka. Ly-
žařské kurzy škola pokrývá vlast-
ními silami, jen pro sedmáky vždy 
zajišťuje jednoho až dva instruk-

budou od nového školního roku za-
vádět v Základní škole a Mateřské 
škole Bobrovníky. „Specialitou je u 
nás také to, že předškoláci v mateř-
ské škole chodí pravidelně v odpo-
ledních hodinách do základní ško-
ly na předškolní přípravu, která 
zahrnuje například logopedii, tré-
nink jemné motoriky a podobně. 
Připravují se takto k zápisu, kte-
rý pak probíhá bez problémů, děti 
si navíc zvykají na školu. Od září 
již nikdo nemá žádné potíže s ná-
stupem do školy a čerství prvňáci 

mají možnost se lépe začlenit mezi 
děti do školního kolektivu,“ prozra-
dila Veronika Mrázková, ředitelka  
ZŠ a MŠ Bobrovníky. Tato pří-
spěvková organizace města má na-
víc novou družinu s bezbariérovým 
vstupem a s venkovní terasou, kte-
rá slouží jak pro školní družinu, tak 
pro výuku. 

Mateřská školka Severní zase na-
bízí od loňského září možnost in-
tegrovat dětí s těžkými logopedic-
kými vadami, navíc bude otevírat 
podle zájmu jednu až dvě třídy  

Montessori systém zvedl zájem o školu
s Montessori prvky vzdělávání.  
O Montessori vzdělávání proje-
vují rodiče v Hlučíně velký zájem 
už delší dobu. Proto v tomto škol-
ním roce na Základní škole M. Ty-
rše běží poprvé výuka v první třídě 
s využitím Montessori prvků. Od 
nového školního roku se bude ote-
vírat v Hlučíně poprvé Montessori 
třída, ve které se sejdou žáci první-
ho a druhého ročníku. Na zápis do 
této třídy přišlo 18 budoucích žáč-
ků. Počty prvňáčků u zápisů se ni-
jak dramaticky oproti loňsku ne-
změnily, jen na Tyršovce zájem 
vzrostl. Do mateřských škol v Hlu-
číně chodí v současnosti 417 dětí 
a do základních škol 1 412 žáků.   

Ivana Gračková

Zápis do první třídy by měl být pro děti příjemným okamžikem. takhle se ode-
hrával na Základní škole m. tyrše.                                                      foto: lenka Hanzlíková

Počty dětí, které přišly k zá-
pisu do 1. tříd pro školní rok 
2016/2017 v jednotlivých ško-
lách: 
ZŠ Bobrovníky: 14 
ZŠ Rovniny: 81 
ZŠ Hornická: 31 
ZŠ Darkovičky: 21 
ZŠ dr. M. Tyrše: 11 dětí do běž-
né třídy a 18 dětí do třídy Mon-
tessori 

tory snowboardingu.  Aby rodiče 
viděli, jak se jejich děti baví, jsou 
denně čerstvé fotky na webu školy. 

Převážně sedmáci s dotací měs-
ta vyrážejí na lyžáky ze Základní 
školy M. Tyrše. „Každoročně orga-
nizujeme lyžařský výcvik pro dvě 
až tři družstva pod vedením uči-
telů tělesné výchovy nebo učitelů 
s instruktorským kurzem,“ uved-
la ředitelka Ivana Staňková. Letos 
pojedou děti z Tyršovky také do ob-
líbeného  Skiparku Gruň. K infor-
mování o tom, jak je na lyžích pa-
rádně, škola využívá Facebook. 

Ze Základní školy Hornická jezdí 
na lyžařské výcviky děti od šesté do 
deváté třídy. Denní docházení, nej-
častěji na Vaňkův kopec u Ostravy, 
škola volí pro žáky prvního stupně. 
„Letos bylo přes padesát starších 
žáků ve Velkých Karlovicích a ve 
Vrátné dolině na Slovensku,“ řekl 
zástupce ředitele Pavel Rýgl. 

„Naše děti jezdí na lyžařské kur-
zy, přestože jako malá škola, která 
nemá druhý stupeň se sedmými tří-
dami, nemáme nárok na dotaci,“ in-
formovala ředitelka školy a školky 
z Darkoviček Monika Kamrádko-

Školáci z Rovnin milují hory a tak je sjíždějí o sto šest 
vá. Na lyže vyrážejí z Darkoviček 
už děti z mateřinky od čtyř let. Ro-
diče platí 1680 korun. Kurz je od 
pondělí do pátku vždy dopoledne. 
Děti dělají své první lyžařské krů-
čky na Vaňkově kopci za Ostravou 
nebo v Palkovicích. Letos už je na 
lyže v prvním únorovém týdnu při-
hlášeno třináct dětí. Školáci vyrá-
žejí na lyžáky za stejných podmí-
nek co druhý rok, loni jelo 56 dětí  
z prvních až pátých tříd.

„Děti jsou vždycky úplně nadše-
né, organizace výborná. Dokonce  
i úplní začátečníci jezdí po týd-
nu na vleku a sjedou velký ko-
pec,“ prozradila ředitelka Monika 
Kamrádková. 

„Město přispívá všem žákům 
sedmých tříd, kteří se zúčastní ly-
žařských kurzů. Na školní rok 
2015/2016 je vyčleněno 300 ti-
síc korun. Protože orientační ce-
na výcviku se pohybuje v rozmezí 
od 4 do 5 tisíc korun, tak bez této 
finanční pomoci by se mnohé děti 
pobytových kurzů nemohly účast-
nit,“ uvedla vedoucí odboru škol-
ství městského úřadu Alena Münst-
rová.                         Ivana Gračková

Sedmáci z rovnin mají lyžařské kurzy v trendy stylu. učí se jezdit na snowboar-
dech.                                                                                                   foto: lukáš Hartmann
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Kdo by se rád dověděl, co je 
to koučink, bude mít jedinečnou 
příležitost v pátek 25. března  
v 16:30 v sále Slezanu. Usku-
teční se tam přednáška špičko-
vých odborníků v oboru. 

„Kdo se nebojí, může si udě-
lat malou ochutnávku koučin-
ku. Jde o účinný a trendy nástroj 
pro osobní rozvoj,“ vysvětli-
la Růžena Dvořáčková, před-
sedkyně pořádajícího spolku 
Sousedé 55+.  Hovořit budou 
filantrop Jan Heglas a profesio-
nální mentální kouč Petr Stojka. 
Kouč a mentor, dvaašedesátile-
tý Jan Heglas z Olomouce vy-
chází ze zkušeností získaných 
za více než 25 let působení na 
manažerských pozicích v oblas-
ti personální práce. Koučink dě-
lá i proto, že na vlastní kůži po-
znal, co s člověkem udělá ztráta 
zaměstnání zejména po psychic-
ké stránce. Pětatřicetiletý Pe-
tr Stojka pomáhá lidem odstra-
ňovat bariéry, aby plněji využili 
svůj potenciál a lépe dosahovali 
požadovaných výsledků. „Kouč 
neradí, pomáhá klientovi obje-
vovat řešení, která už jsou v jeho 
hlavě. Na řešení klient přichá-
zí sám, což ho zároveň motivuje 
svá řešení realizovat. V obecné 
rovině kouč pomáhá klientovi 
objevit jeho silné a slabé strán-
ky, ujasnit si a uvědomit si cíle, 
kterých chce dosáhnout, odstra-
nit bloky a překážky,“ doplňuje 
Petr Stojka. Vstupné je 50 ko-
run.                                         (red)  

čeSKá televiZe v liStopaDu 
loňSKéHo roKu proveDla 
aNKetu meZi StuDeNty 
vySoKýcH ŠKol a položila 
Jim otáZKu, proč Je StátNí 
SváteK 17. liStopaDu a co 
Si teN DeN připomíNáme. 
oDpověDi mNoHýcH 
vySoKoŠKoláKů Byly 
žaloStNé. mNoZí Neměli 
o tomto SvátKu žáDNé 
poNětí. 

Jak by v podobné anketě dopad-
li obyvatelé Hlučína a Hlučínska, 
kdyby jim byla položena otázka, co 
si připomínáme 4. února? Na omlu-
vu těm, kteří to nevědí a nemají  
o tomto významném dni pro Hlu-
čín a Hlučínsko patřičné znalos-
ti, jen tolik, že tato látka se v hodi-
nách dějepisu neučí na základních 
školách ani na gymnáziu. 

Je všeobecně známo, že 28. říj-
na slavíme Den vzniku samo-
statného československého státu.  
V den vyhlášení samostatného čes-
koslovenského státu 28. října 1918 
však ležela oblast dnešního Hlučín-
ska v Německu, v Horním Slezsku  
v okrese Ratiboř.

Víte, proč je významný 4. únor? Zjistí, co je to
koučink

Výrazné osobnosti, které se vý-
razně podílely na kulturním, spor-
tovním nebo společenském živo-
tě v loňském roce, chce opět ocenit 
město Hlučín.

Nominovat je mohou hlučínské 
organizace i jednotlivci. Návrhy je 
třeba předat hlučínské radnici nej-
později do 15. února. 

„Výzvu k nominaci na ocenění 
jednotlivců, kolektivů a výrazných 
osobností města Hlučína v oblas-
ti sportu, kultury a dalších součás-
tí veřejného života za rok 2015 
zveřejňuje město Hlučín ve spolu-
práci s komisí pro tělovýchovu, sport  
a volný čas mládeže a komisí kul-
turní," informovala Petra Řezáčo-

vá z hlučínské radnice. Návrhy mo-
hou  podávat tělovýchovné jednoty, 
sportovní kluby, školy, školská za-
řízení, kulturní a ostatní organiza-
ce, které mají sídlo na území města 
a  jeho částí Bobrovníků a Darkovi-
ček a také občané Hlučína. Návrhy 
by se měly vztahovat k lidem, kte-
rým se podařilo například dosáh-
nout velmi dobrého výsledku ve 
sportu, realizovat významný kul-
turní počin.

Oceněny by měly být osobnos-
ti, které mají dlouhodobě podíl na 
úspěšných kulturních aktivitách 
nebo jsou významným přínosem  
v jakékoliv oblasti veřejného živo-
ta v Hlučíně. Nominovat lze repre-

zentanty nebo osobnosti s trvalým 
bydlištěm v Hlučíně, kteří se výraz-
ně zasloužili o zviditelnění města, 
jsou registrováni v SK nebo TJ, ne-
bo jsou členy kolektivu či souboru 
působícího ve městě.

Návrhy lze podávat v těchto kate-
goriích:

1. Kategorie za přínos v oblasti 
sportu: jednotlivci, kolektivy, tre-
néři, funkcionáři

2. Kategorie za přínos v oblas-
ti kultury: jednotlivci, soubory, ko-
lektivy, pracovní skupiny

3. Kategorie „Výrazná osobnost 
roku ve městě Hlučíně“

V návrhu na ocenění uveďte: 
jméno a příjmení nominovaného 

(u kolektivu název organizace), da-
tum narození nominovaného včet-
ně jeho adresy bydliště (u kolekti-
vu sídlo organizace), zdůvodnění 
nominace včetně uvedení kategorie 
nominace. 

Nezapomeňte také uvést údaje  
o navrhovateli: jméno, příjmení, 
adresa. Návrhy odevzdávejte osob-
ně nebo je můžete zaslat poštou na 
odbor školství a kultury Městské-
ho úřadu Hlučín, Mírové náměstí 
24, 748 01  Hlučín (Petra Řezáčo-
vá, dveře č. A 311), případně zašle-
te mailem elektronicky na adresu 
rezacova@hlucin.cz. Informace lze 
získat také na telefonním čísle 595 
020 293.                                   (red)

Hlučín hledá výrazné osobnosti roku 2015

Po válce (tzv. Slezské války)  
s Friedrichem II., králem Pruska,  
o rakouské dědictví a přijetím ber-
línské mírové smlouvy z 28. čer-
vence 1742 byla nucena Marie Te-
rezie přistoupit na nevýhodný mír, 
kterým ztratila Kladsko a téměř ce-
lé Slezsko. Hlučínsko tehdy připad-
lo Prusku. 

Na Pařížské mírové konferen-
ci, konané po první světové válce, 
byla uzavřena Versailleská mírová 
smlouva (28. června 1919), kterou 
Německo ztratilo část svého území, 
mimo jiné i Hlučínsko. Českoslo-
vensku tak připadlo území o rozloze 
285 km2, 36 obcí a 48 tisíc obyvatel. 

Hlučínsko bylo Českoslovens-
kem převzato a vojensky obsazeno  
4. února 1920. Obce Hať a Píšť 
byly připojeny k Československu  
v roce 1923.

Toto byl malý výlet do historie 
Hlučína a Hlučínska. Snad tento 
článek čtenáře zaujme a bude in-
spirací k seznámení se s minulos-
tí našeho regionu. Říká se, že kdo 
nezná svou historii, ten si ji musí 
znovu prožít. Správným poznáním 
historie můžeme oponovat různým 
populistickým a nekritickým názo-
rům.                     

Bernard Ostárek
člen zastupitelstva města Hlučína

připojení Hlučínska k čSr v únoru 1920 za účasti československé armády.
foto: archiv muzea Hlučínska

Běh se stává v Hlučíně populár-
ním sportem. Potvrdilo se to i o vá-
nočních svátcích.

„Sváteční datum 26. prosince má 
své místo v kalendářích příznivců 
běhu. Loni si v tento termín vybralo 
z množství jiných běžeckých akcí 
52 sportovců náš 8. ročník Vánoč-
ního běhu Hlučínem. Délka trasy 

3600 metrů opět umožnila účast ši-
rokému okruhu zájemců,“ řekl or-
ganizátor závodu Petr Martiník. 

Nejrychleji trasu absolvoval Ka-
mil Kalus z Polska v čase 11:26, 
nejrychlejší ženou se stala Kateřina 
Bluchová z Ostravy. Více informací 
zájemci najdou na hlucinskybeh.cz. 

Letos chce Petr Martiník pořádat 

v září 4. ročník Podzimního běhu 
Hlučínem a v prosinci 9. ročník Vá-
nočního běhu Hlučínem. Do té do-
by se ovšem běžci mohou setkat 
také v červnu na prvním ročníku 
Hlučínského maratonu nebo třetím 
ročníku půlmaratonu a v srpnu na 
druhém ročníku Nočního běhu Hlu-
čínem.                                       (red)

Vánoční běh se vyvedl, už se chystají další
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DarKovičKy cHtěJí Dát 
Do pořáDKu trávu Na 
tréNiNKové ploŠe, fc 
HlučíN cHce vyměNit 
umělý trávNíK. 

Zastupitelé na svém zasedání ve 
čtvrtek 7. ledna schválili svou fi-
nanční spoluúčast na rekonstruk-
ci umělého trávníku v Hlučíně, kde 
trénuje FC Hlučín, a travnatého po-
vrchu hřiště v Darkovičkách, kte-
ré využívá Fotbalový klub Darko-
vičky. Oba kluby žádají o dotace 
ministerstvo školství a tělovýcho-
vy, které poskytuje podporu ve vý-

ši 80 procent nákladů. V případě, 
že budou kluby se svými žádostmi 
úspěšné, na opravy trávníků přispě-
je město 1,6 milionu korun pro FC 
Hlučín a 200 tisíci korunami pro 
FK Darkovičky. 

„Věříme, že se nám během roku 
2016 podaří opravu umělého po-
vrchu realizovat, a oceňujeme, že 
nám chce město pomoci,“ uvedl 
spolumajitel hlučínského fotbalo-
vého klubu Alan Jančík. 

V FC Hlučín trénuje na 300 ma-
lých fotbalistů ve dvanácti žákov-
ských a mládežnických oddílech, 
hřiště s umělým povrchem využíva-

jí od podzimu do jara. Děti na něm 
hrají i mistrovské zápasy. Umělé 
trávě ale na jaře skončí atest fotba-
lové asociace, proto je nutné ji vy-
měnit. Klub ji za 12 milionů ko-
run, také s milionovým příspěvkem 
města, pořizoval už v roce 2006. 
Nový trávník nyní přijde na bezmá-
la 10 milionů korun.  

V Darkovičkách by chtěli pro 
změnu zrekonstruovat tréninkové 
travnaté hřiště. „Potřebujeme tré-
ninkovou plochu odvodnit, zaset 
nový trávník, udělat zavlažování  
a oplocení hřiště se sítěmi,“ vysvět-
lil předseda klubu Jiří Tkačík. 

V Darkovičkách denně trénují dvě 
družstva a není možné, aby k tré-
ninkům takto masivně využívali 
hlavní hřiště, které by už takovou 
zátěž nevydrželo a o víkendech by 
se na něm nedalo hrát. 

Fotbalový klub Darkovičky má  
šest družstev, trénuje zde přes 70 dětí  
a dva týmy mužů. Nejvyšší, kraj-
skou soutěž 1. A třídy hrají muži A. 
Než začne v březnu soutěž, mohou 
jim příznivci fotbalu fandit napří-
klad už 6. února, kdy se na umělé 
trávě v Hlučíně v rámci zimní pří-
pravy utkají od 14 hodin s dorosten-
ci FC Hlučín.                                           (iga)

Hlučín by mohl mít dvě opravená hřiště

Nejvyšší soutěž hraje a tým mužů fotbalového klubu Darkovičky.                                                                                                                                                  foto: archiv fK Darkovičky

Další ročník šachového turnaje pořádá Dům dětí a mládeže Hlučín. 
Konat se bude v sobotu 5. března od 14 hodin v Domě dětí a mládeže 
Hlučín, prezentace začne už ve 13.30. Dům dětí zve všechny šachisty 
do šestnácti let. „Přijďte si zahrát a možná také zvítězit,“  vyzývá peda-
gožka z domu dětí Veronika Novosadová. Přihlášku a startovné 40 ko-
run je nutné odevzdat do 29. února.                                                     (red) 

Děti se utkají na šachovém turnaji

i loni byl turnaj do poslední chvíle napínavý.       foto: veronika Novosadová

Zlatá Hlučínská hvězda je název 
nové mezinárodní nepostupové 
soutěže sóloformací a skupin ma-
žoretek. Soutěž bude v sobotu 13. 
února od 9 hodin hostit Sportovní 
hala v Hlučíně. 

Na první ročník se už chystají tý-
my začínajících, pokročilých i zku-
šených mažoretek z celého Mo-
ravskoslezského kraje i z Polska.  
První ročník je určen pro soutěžící, 
kteří dosud v mažoretkovém spor-
tu nestartovali. Pořádají ji Mažoret-
ky Michelle z Karviné ve spoluprá-
ci se Sportovně rekreačním areálem 
Hlučín. Soutěž je zároveň součástí 
projektu Šance talentům, jehož vy-
hlašovatelem je mezinárodní fede-
race mažoretek IFMS. 

„V lednu ještě deset dní před uzá-
věrkou přihlášek jsme měli přihlá-
šeno deset velkých a 111 malých 
formací,“ prozradila za pořádající 
hlučínský areál Eva Neubauerová.  

Přijedou vedle mažoretek z po-

řádajícího klubu Michelle Karvi-
ná také Ještěrky ze Slatiny, Lexy z 
Kroměříže, Profa Kids z Havířova, 
Kopretinky z Ostravy, Maĺy ZYG 
ZAG a ZYG ZAG z Polska, Ješ-
těrky z Branky u Opavy, TS Len-
ky Bachové z Jeseníku a Elité z 
Ostravy. O přízeň rozhodčí u pu-
blika budou usilovat také domácí 
mažoretky z klubů Paprsky Hlučín  
a Ballerisimo Hlučín. 

Soutěžní kategorie jsou rozdě-
leny podle věku a výkonnostních 
tříd na A a B. Cvičit se bude s tra-
dičním mažoretkovým náčiním, 
s hůlkou zvanou baton a třásněmi  
pom-pom.Věkové kategorie jsou li-
ttle kadetky od čtyř do sedmi roků; 
kadetky od osmi do jedenácti roků, 
juniorky od dvanácti do čtrnácti ro-
ků a seniorky od patnácti let výše. 
Během soutěže se budou prodávat 
i potřeby pro mažoretkový sport. 
Vstupenka přijde dospělého na 50 a 
dítě na 25 korun.                        (iga)

Velké závody mažoretek
se budou nově konat v Hlučíně
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KAM V HLUČÍNĚ V ÚNORUn

Podmínky pro zveřejňování článků v Hlučínských novinách: 
n Redakce není povinna zveřejnit všechny zaslané příspěvky. Je 

oprávněna texty stylisticky a gramaticky upravovat a krátit a opa-
třit titulkem. 

n Články musí být zaslány elektronicky ve wordu do termínu uzávěr-
ky uvedeném v tiráži, maximální počet znaků je 2 500. Texty nesmí 
nikoho napadat, musí být věcné, vztahovat se k Hlučínsku a jeho 
obyvatelům. Musí být podepsané celým jménem konkrétního člo-
věka, případně s jeho funkcí. Jména uváděná v textu musí být celá 
včetně křestního jména.

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

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

  6. 2. 10:00 2. liga ve volejbalu mužů mezi TJ Hlučín a VK Polanka n/O Sportovní hala
6. 2. 20:00 Bál Hlučínska Kulturní dům
7. 2. 10:00 KP ve volejbalu  kadetek mezi TJ Hlučín a VK Karviná Sportovní hala

  7. 2. 15:00 Rosa & Dara a jejich velká dobrodružství – kino pro nejmenší Kulturní dům
  7. 2. 17:00 Gangster Ka – filmové představení Kulturní dům
  8. 2. 9:00 Rosa & Dara a jejich velká dobrodružství – pro MŠ Kulturní dům
9. 2. Keramický klub pro školní děti, jen pro přihlášené ZŠ Bobrovníky

  9. 2. 18:00 Pololetní koncert – vystoupení baletu Kulturní dům
13. 2. 20:00 Maškarní bál pro dospělé Kulturní dům

  15. 2. – 18. 2. Jarní prázdniny DDM – Příměstský tábor pro děti od 6 do 9 let, zajímavý program s výlety - Planetárium, Ga-
lerie výtvarného umění v Ostravě s výukovými programy, Aquapark Kravaře, Opava s prohlídkou minizoo... 
Cena 900,- Kč. Informace: DDM Hlučín, tel.: 595 041 156, info@ddmhlucin.cz

DDM Hlučín

20. 2. 10:00 2. liga ve volejbalu mužů mezi TJ Hlučín a VS Drásov Sportovní hala
20. 2. 20:00 Ples Sboru dobrovolných hasičů Kulturní dům
21. 2. 10:00 KP ve volejbalu kadetek mezi dr. TJ Hlučín a TJ Frýdek-Místek Sportovní hala
21. 2. 15:00 Spongebob ve filmu: Houba na suchu – kino pro děti Kulturní dům
21. 2. 17:30 Everest – film podle skutečné události Kulturní dům
22. 2. 9:00 Spongebob ve filmu: Houba na suchu – pro MŠ a ZŠ Kulturní dům
25. 2. 18:00 Ledové království – baletní představení (pořádá ZUŠ Hlučín) Kulturní dům
25. 2. 13:15 Okrskové kolo dětské recitace DDM Hlučín
26. 2. 15:00 Keramický klub – pro školní děti, jen pro přihlášené DDM Hlučín
26. 2. 17:00 Keramický občasník, pro rodiče s dětmi od 3 let, jen pro přihlášené DDM Hlučín
26. 2. 15:00 Klub patchwork – pokročilí DDM Hlučín
26. 2. 16:30 Klub patchwork – začátečníci DDM Hlučín
27. 2. 14:00 Klouboučkový turnaj ve volejbale Sportovní hala

  do 31. 3. Domečky a paláce – Foto-soutěž je vhodná pro všechny amatérské fotografy, pro děti i dospělé. Každý foto-
graf může zaslat maximálně 5 fotografií na téma Domečky i paláce (domky, domečky, hrady, zámky, … mož-
ná i paláce, zkrátka architektura). Fotografie zasílejte od 1. 12. 2015 do 31. 3. 2016 na email: novosadova@
ddmhlucin.cz. Bližší informace v DDM  tel.: 595 041 156

DDM Hlučín

Na netradiční besedu s ještě ne-
tradičnějším názvem „Kde domov 
můj? Kde jsem vlastně doma?“, zve 
spolek Sousedé55+.

Akce se uskuteční v pátek 26. 
února od 16.30 v sále Slezanu na 
náměstí. „O životě v Česku bude 
vyprávět Pham Huy Hoang, čtyři-
advacetiletý vietnamský vysoko-
školský student, který žije v Ostra-
vě od svých dvou let. Jeho rodina 
přišla do Ostravy před 22 lety. Otec 
začínal jako dělník, syn podniká. 
Samozřejmě, že skvěle mluví čes-

ky,“ láká na setkání předsedkyně 
spolku Růžena Dvořáčková s pře-
svědčením, že přednáška mladého, 
vzdělaného Vietnamce stoprocent-
ně zaujme a překvapí.

Pham Hoang bude odpovídat na 
otázky, v čem jsme, my Češi, ji-
ní, co je to banánová generace, jak 
se Vietnamcům žije v Česku, jaké 
jsou nejvýraznější kulturní rozdí-
ly, jak to chodí v obyčejné vietnam-
ské rodině nebo co mu v Česku při-
jde zvláštní. Vstupné na besedu je  
50 korun.                                         (red) 

Pham Hoang vypráví 
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hlučínskénoviny

K tříkrálovým koledníkům byli lidé 
vstřícní. Hlučíňáci přispěli
do kasiček 305 613 korunami. 

Čtěte na straně 2

Na hlučínský ohňostroj se přišlo 
podívat 8 tisíc lidí. Světelná 
podívaná se chystá i na léto.

Čtěte na straně 5

Zastupitelé se sejdou i v únoru. 
Budou řešit státní pozemek pod 
městským domem na náměstí. 

Čtěte na straně 4

DoBrovolNí HaSiči 
v HlučíNě DoStali 
profeSioNálNí HaSičSKé 
auto Za 3,8 milioNu 
KoruN.

Nové hasičské auto převzal Sbor 
dobrovolných hasičů ve čtvrtek 21. 
ledna v Ostravě od Moravskoslez-
ského kraje. Kraj v ten den předal 
záchranářům a profesionálním i 
dobrovolným hasičům novou tech-
niku za více než 330 milionů ko-
run. Ze strukturálních fondů Ev-
ropské unie zakoupil šest sanitních 
vozidel rendez-vous, šest auto-
mobilových plošin, jeden unikát-
ní automobilový žebřík a padesát 
hasičských aut. Jedno vozidlo by-
lo určeno i pro Hlučín. Má pohon 
na všechny čtyři kola, vejde se do 
něj řidič a osm dalších hasičů. Sou-
částí vybavení jsou technické pro-
středky pro zdolávání požárů jako 
hadice, proudnice, dýchací přístro-
je, hasicí přístroje, a také zařízení 
pro technické zásahy, tedy napří-
klad čtyři druhy čerpadel, moto-
rová pila, lanový naviják, elek-
trocentrála, osvětlovací soupravy. 
„Nadstandardně jsou vozidla vy-
bavena i vysokotlakým hasicím 
zařízením a 300litrovou nádrží na 
vodu. Vybrané jednotky sboru dob-
rovolných hasičů tak budou moci s 
těmito auty jezdit i k menším požá-
rům,“ upřesnil 1. náměstek morav-
skoslezského hejtmana Josef Bab-
ka.  

Nový automobil si pochvaluje ve-
litel hlučínských dobrovolných ha-
sičů Martin Türke. „Naše dosavad-
ní automobily byly vždy koupeny 
jako civilní a následně svépomoc-
ně přestavěny na hasičskou verzi. 
Tento nový je od počátku vyroben 
jako čistě hasičský a je výborně vy-
bavený,“ konstatoval.

V Hlučíně bude zase o něco bezpečněji

Rozsah výbavy nyní umožní ak-
ceschopnost hasičů i v případě, kdy 
bude probíhat více zásahů najed-
nou, nebo když bude velká cister-
na v servisu. 

auto v ostravě přebírali místostarostka Blanka Kotrlová, velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů Hlučín martin tür-
ke a strojník jednotky Jiří tomeček, který si užil hned první jízdu z ostravy do Hlučína. ujít si ji nenechala ani místosta-
rostka.                                                                                                                                                                                             foto: ivana Gračková

„Budeme schopni bez omeze-
ní vyjíždět ke všem typům zásahů. 
V minulosti se stalo, že když byla 
například kvůli opravě odstavena 
velká cisterna, měli jsme vybave-
ní rozložené na zemi a dle potřeby 
rychle nakládali, co bylo zapotře-
bí. Pokud jsme ale na místě zjisti-
li, že něco chybí, vznikl problém. 
Příkladem je požár pily v Hlučíně z 

loňského roku, kdy chyběla hlavně 
voda a prostředky na ochranu dý-
chacích cest. S novým automobi-
lem by měly podobné nepříjemné 
situace odpadnout,“ popsal velitel. 

Jednotka dobrovolných hasičů z 
Hlučína s dvaceti hasiči má nyní 
k dispozici tři vozidla. Jedná se o 
cisternu na podvozku MAN, vyro-
benou v roce 2007, dále přestavě-
ný terénní automobil Nissan Patrol 
z roku 1999, který hasiči využívají 
hlavně pro jízdy na školení a k ote-
vírání uzavřených prostor. A teď te-
dy i nový automobil na podvozku 

Mercedes Benz. Výhledově chtě-
jí hasiči rozšířit své vybavení ješ-
tě o termokameru, detekční přístroj 
na měření plynů a průmyslový vy-
savač na zaplavené prostory. 

Původně město ve své rozpočtu 
vyčlenilo na nákup automobilu 600 
tisíc korun, což měla být finanční 
spoluúčast. Nakonec Moravsko-
slezský kraj uhradil z evropských 
dotací celou částku. „Pro Hlučín je 
to dobrá zpráva hned dvakrát. Ne-
jenže se můžeme ve městě se špič-
kovou technikou za zády cítit bez-
pečnější, ale ještě jsme nakonec 
ušetřili poměrně velký obnos pe-
něz, který můžeme investovat do 
něčeho, jiného, užitečného,“ řek-
la místostarostka Hlučína Blanka 
Kotrlová. 

Ivana Gračková

3 800 000 
KoruN Stálo Nové auto pro HlučíNSKé HaSiče
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MÍSTO KYTIČKYn
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Přivítali jsme:
Nela Grohová *2015
Daniel Pavlík *2015
Matouš Adamec *2015
Nela Broďáková *2015
Ester Krömerová *2015
Matěj Majoroš *2015
Viktorie Anna Bůžková *2015
Viktorie Pchálková *2015
Eliška Hrubá *2015
Miriam Miketová *2016 
Amálie Breitkopfová *2016

Jubilanti:
Hildegarda Drobková *1925
Gertruda Reiská *1928
Alžběta Jajcajová *1929
Květuška Kozlovská *1930
Josef Thomas *1932
Dorota Prchalová *1933
Zdeňka Dardová *1934
Evald Honus *1935
Ing. Drahomír Navrátil *1935

50 let výročí svatby:
Josef a Jarmila Mičíkovi

V neděli 27. prosince prožili od-
poledne návštěvníci zcela zapl-
něného a vánočně vyšňořeného 
hlučínského kostelíčka nádherný 
zážitek: vyposlechli si Českou mši 
vánoční Jana Jakuba Ryby, krás-
ně provedenou převážně místní-
mi muzikanty a zazpívanou sólis-
ty a většinou místními zpěváky. 
Účinkující i přítomní posluchači 
tím uctili také památku 250. výro-
čí narození a 200. výročí tragické-
ho úmrtí autora díla, výrazně čes-
kého lidového skladatele. Skladba 
byla účinkujícími předvedena se 
zaujetím a krásně, za což jim patří 
upřímné poděkování všech poslu-
chačů.                  Jaromír Všetečka

Mše potěšila

Adventní věnec a jeho čtyři sví-
ce – světlo ozařující plamenem 
lásky každého člověka – symbo-
lizující očekávání narození Ježíše 
Krista. Tento věnec, který byl už 
třetí v našem městě, spojil lidi růz-
ných povolání, věku a vyznání, aby 
společně udělali něco pěkného pro 
spoluobčany po dobu čtyř týdnů – 
adventu – až do Vánoc roku 2015.

Dle mínění spousty občanů se 
věnec tentokrát obzvláště pove-
dl. Chvála byla slyšet na každém 
kroku. A kdo má na tom zásluhu? 
Několik nadšených občanů, kte-
ří tomu věnovali svůj čas, práci, 
zručnost a nadšení. Ze skromnos-
ti si nepřejí zveřejnění, ale proč je 
nepochválit? Jsou to občané, kteří 
darovali tuje a jedle na zhotovení 
tohoto věnce, je to paní Jana Ka-
meníčková s Milanem Kučou, kte-
ří každoročně tento věnec pletou, je 
to paní Marie Drobíková s paní Ire-
nou Šebestovou, které zdobí střed 
věnce, jsou to studenti (ministranti) 
z florbal klubu, je to pan Jan Her-

Vzpomínka na adventní věnec

man, bez kterého by věnec nesvítil 
a je to vedení města, které nám vy-
šlo všemožně vstříc. Nelze všech-
ny jmenovat jednotlivě, ale jsou na 
přiloženém snímku. Šikovné ženy, 
které zhotovily anděly, dále dět-
ský sbor Sluníčko a další účinkují-
cí, kteří svým programem zpestři-

li každou neděli rozsvěcení svíce. 
Jsou to ale i občané, kteří i přes vel-
mi větrné počasí dorazili a zúčast-
nili se rozsvěcení. Proto všem, kte-
ří se na této akci kolem kaštanů na 
hlučínském náměstí jakkoli podíle-
li, patří velký dík.

Josef Hlubek

tahle parta se zasloužila o to, že měl Hlučín na náměstí opět obří adventní 
věnec.                                                                                           foto: archiv Josefa Hlubka

„Únor… tento nejkratší měsíc, 
tento záprtek mezi měsíci, ten-
to měsíc nedonošený, přestupný a 
vůbec nesolidní, vyniká nad vše-
mi ostatními potměšilými záludy;  
mějte se před ním na pozoru…,“ ra-
dí klasik Karel Čapek. Já radím za-
hrádkářům, aby začali hnojit do zá-
soby jak stromy, tak keře a záhony. 
V únoru také dokupujeme semena 
a kontrolujeme uložené ovoce, ze-
leninu a hlízy květin, abychom po-
škozené včas vyřadili. 

Pokud jsme nezačali už v lednu, 
tak v únoru vyséváme a předpěstu-
jeme na okenních parapetech sad-
bu papriky, celeru a koncem měsí-
ce rajčata. Jakmile půda rozmrzne 
a obeschne, můžeme začít vysé-
vat mrkev, petržel a rané košťálovi-
ny, a přepichujeme výsevy z ledna. 
Ve druhé polovině února začínáme 
předkličovat brambory, vyčistíme  
a vydesinfikuje skleníky a připra-

vujeme v nich půdu, zakládáme pa-
řeniště. Ve sklenících a pařeništích 
koncem měsíce vyséváme ředkvič-
ky, rychlíme salát a kedlubny. 

Ze země i ze stromů odstraňujeme 
mumifikované plody ovoce. Chrá-
níme kmeny před okusem zvě-
ří a ošetřujeme poškozené. Pokud 
jsou tři dny za sebou teploty nad 
7°C, stříkáme broskvoně proti ka-
deřavosti. Postřik opakujeme vždy, 
když nám to počasí umožní, i něko-
likrát za zimu až do doby, než se za-
čnou ukazovat lístky. Střídáme po-
užité fungicidy. Při stejné teplotě 
lze začít s postřiky proti přezimu-
jícímu hmyzu. Za bezmrazých dnů 
provádíme zimní ořez ovocných 
stromů a keřů a provádíme řez vin-
né révy. Kmeny peckovin chráníme 
nátěrem vápnem, krytím z osluněné 
strany kmenu. Objednáváme rostli-
ny květin, kontrolujeme přesazené 
kosatce, jestli je mráz nevytahal ze 

země, vyséváme lilie, které nechá-
me venku promrznout, za holomra-
zů kryjeme narcisy, aby jim mráz 
neutrhl podpučí, a přesazuje poko-
jové kytky. Koncem měsíce přesa-
zujeme zazimované květiny jako 
oleandry, durmany, fuchsie. Zazi-
mované pelargonie ořežeme, pře-
sadíme a truhlíky dáme na teplé a 
světlé místo. Konce února předkli-
čujeme hlízy begonií. 

Za bezmrazých dnů zaléváme 
z okrasných stromů a keřů jehlična-
ny a stálezelené keře, kterým hro-
zí v zimě uschnutí. Zálivku přivítají 
i dřevité pivoňky a hortensie. Ro-
dodendrony stíníme, aby netrpěly 
výkyvy teplot. Pokud vydatně sně-
ží, otřepe větve, aby je sníh nepo-
lámal.  V únoru začínají kvést jako 
první talovíny a vilín, už od vánoc 
kvetou čemeřice.

Zdeněk Seidl
Svaz zahrádkářů Iris z Hlučína  

DROBNÉ RADY DO ZAHRADY - ÚNOROVÉ PŘÍPRAVYn

ŘÁDKOVÁ INZERCEn
n Byt 1+1 ihned volný. Tel. 720 

738 564.
n Uklidím domácnost i nebytové 

prostory. Tel.: 732 564 879.
n Pronajmu byt 1+1, Rovniny, po 

rekonstrukci. Tel.: 732 628 620.



připravuJe

12. -14. 2.
ValENTýNsKý 

VÍKEND
a

19. -21. 2.
ZVĚŘINOVé HODY

reZervace Stolu

u oBSluHy NeBo

Na tel:  722 583 423

www.REsTaURacE-HlUcIN.cZ

těŠíme Se Na váS !!!

Dort jako profesionál? 

Nejširší nabídka cukrářských potřeb na Internetu

Doprava od 39,- nebo zdarma nad 1000,-

Dárek ke každé objednávce

Garance bezplatného vrácení

Nakupujte na www.svetcukraru.cz



7.2. v 17.00 

21. 2. v 17.30
KD HLUČÍN




