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Ekologická příloha
Víte, jaká jsou kolem
Hlučína chráněná území?

Majáles jsou oslavy příchodu máje a oslava krás studentského života. 
Co dělá Majáles takovým jaký je? Příjemní, mladí a pozitivně naladě-
ní lidé. Tradici majálesu ve městě se podařilo obnovit už minulý rok a 
je jen dobře, že velký zájem studentů podpořil nadšení pořadatelů pro 
uspořádání dalšího ročníku. Ten se letos konal poslední dubnový pátek.

Majáles jsou charakteristické  průvody různě recesisticky oblečených stu-
dentů napříč  městem, a ten letošní, který začal průvodem studentů od Gym-
názia J. Kainara, se nesl v duchu tradičních dětských postaviček Šmoulů.

„S přípravami akce jsme začali už v lednu letošního roku. Nejde jen o to na-
smlouvat vystupující skupiny, ale dát dohromady i peníze na takovou akci,“ 
říká Honza Sonnek, student Ostravské univerzity, rodilý Hlučíňák, který stál 
u zrodu akce.

Hlučínský Majáles 2011 byl především velký hudební festival spojený s 
bohatým programem na Mírovém náměstí. Vystoupily v něm kapely Hor-
kotěžko, Zelene Zlato, Vehykl, Black Roll, Beatles Collection Band a svými 
osobitými texty a efekty zpestřil program i Xavier Baumaxa.

„Na loňském Majálesu jsme se poučili a tak jsme letos zvětšili podium a 
zařídili lepší osvětlení. To bylo na atmosféře při vystoupeních znát. Na roz-
díl od Majálesů ve velkých městech je ten náš výjimečný právě svou intim-
nější atmosférou. Myslím, že k velké účasti přispělo i to, že jsme nevybírali 
vstupné. Rádi bychom to dodrželi i příští rok. Samozřejmě, že bez finanční 
podpory města a dalších sponzorů by to nešlo,“ přibližuje zákulisí celé akce 
Sonnek.

Hudební produkce na jevišti střídalo adrenalinové vystoupení na freesty-
lových kolech a při krkolomných kouscích jezdců se až tajil dech. Program 
probíhal od odpoledne až do pozdních nočních hodin a zúčastnilo se jej více 
než tisíc návštěvníků.

Majáles 2011

 „Ohlasy na letošní ročník jsou velmi dobré. Na facebooku jsem nenašel je-
dinou negativní reakci zúčastněných. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na 
přípravě podíleli, především pak Marcele Buryové, koordinátorce Komunit-
ního plánování města Hlučín, a členům žákovského parlamentu. Ale bez nad-
šení spousty kamarádů se taková akce ani dělat nedá. Určitě do toho půjdeme 
příští rok znovu. Máme už spoustu nápadů jak některé věci ještě vylepšit,“ 
uzavírá hodnocení letošního Majálesu Honza Sonnek.                           (mp)

Nablýskané  limuzíny, sportovní i závodní au-
tomobily a motocykly, na nichž jezdili nebo zá-
vodili naši dědečkové. 

To budou lákadla, která přivedou v sobotu 
11.6.2011 na hlučínskou štěrkovnu stovky auto-
mobilových a motocyklových fandů a sběratelů. 
A nebudou zde k vidění jenom muzeální kous-
ky. Téměř všechna vozidla jejich majitelé prože-
nou na závodním okruhu a každý z nich se bude 
snažit co nejlépe umístit již ve IV. ročníku Velké 
ceny Hlučína – stihacího závodu veteránů. V kaž-
dém kole budou závodit minimálně dva stejně vý-
konné stroje v příslušné kategorii. Po odstartová-
ní letmým startem jezdci projedou minimálně dva 
okruhy, aniž by se potkali. V jednom z nejatrak-
tivnějších diváckých míst, a to u startu a cíle, se 
budou jezdci míjet a  bude tak vidět, jak si jezdec 
vede v závodě.

Akce je v České republice, ale také v Evropě oje-
dinělá a přispívá ke zvýšení společenské prestiže 

Hlučína a Hlučínska. Předešlé ročníky přilákaly 
nejen dospělé, ale i celé rodiny s dětmi. Pro zvý-
šení atraktivnosti bude souběžně se stíhacím zá-
vodem probíhat soutěž elegance historických vo-
zidel a burza dílů k těmto vozidlům.

Během akce se uskuteční celá řada doprovod-
ných akcí  včetně exhibice Libros Tatra teamu, 
koncertu skupiny EŠBENT a večerní rockové dis-
kotéky Jiřího Jandy alias Xandy zakončené ohňo-
strojem nad jezerem. Široká veřejnost bude mít 
možnost strávit příjemnou sobotu, během níž se 
určitě pobaví celé rodiny. Pozvání přijala řada 
známých osobností mezi sběrateli historických 
vozů, ale i osobnosti bývalých a současných  au-
tomobilových a motocyklových závodníků.

Za přípravou stojí obrovské  nadšení místních 
fandů a členů Oldracing clubu Hlučín. Velkou 
cenu Hlučína zaštítili Rotary Club Ostrava Inter-
national, město Hlučín a Sdružení obcí Hlučínska.
Více na www.oldracing.cz.                Tomáš Barták

Stíhací závody veteránů – Velká cena Hlučína 2011
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Cena Fair play
Víte, jaká jsou kolem
Hlučína chráněná území?
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Hlučínský talent
Tanečníci se o víkendu 
potkali v Hlučíně...



Další jednání zastupitelstva 
proběhne v úterý 21.6.2011 
od 16 hodin v KD Hlučín.

Více info ve vývěsních 
skříňkách a webu www.hlucin.cz

Dlužit se nevyplácí 
Nejprve bych rád poděkoval všem, kteří si řád-
ně plní povinnosti plynoucí z nejrůznějších fi-
nančních závazků vůči městu Hlučínu. Uvědo-
muji si, že pro některé občany může být značně 
problematické řádně hradit veškeré pravidel-
né měsíční výdaje domácnosti a město není čas-
to jediným, komu občané dluží.  

Na rozdíl od ostatních, má však město Hlučín zá-
konnou povinnost své pohledávky vymáhat. Dle 
§ 38 odst.7) zák. č.128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je obec 
povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně 
plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k pro-
mlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv. Za 
účelem splnění této své povinnosti využívá město 
k vymáhání veškerých svých pohledávek  všech 
zákonných prostředků. 

Ročně tak v rámci nejrůznější soudních či daňo-
vých exekucí, soudních výkonů rozhodnutí, ale i 
v rámci řádně sjednaných dohod o splátkách dlu-
hu, vymůže úřad přes 2.000.000 Kč (v této částce 
nejsou zahrnuty platby občanů řádně a včas uhra-
zené). Více než jednu třetinu této částky tvoří nej-
různější poplatky či úroky z prodlení, smluvní po-
kuty, náklady exekucí, které by občané nemuseli 
platit, pokud by provedli platbu řádně a včas. Po-
hledávky můžeme vymáhat až 20 let, takže je vět-
šinou jen otázkou času, kdy konkrétní dluh vymů-
žeme. 

Jako příklad uvedu dluh na nájemném za užívá-
ní bytu, který měl bývalý nájemník ve výši cca 
30.000 Kč. Po marné upomínce byla podána k 
soudu příslušná žaloba (soudní poplatek 1.200 
Kč) a soudem byl v dané věci vydán příslušný 
rozsudek, který dlužník opět nesplnil. Soudem 
tedy byla nařízena na jeho majetek exekuce, kte-
rou provedl soudní exekutor. Ten pohledávku vy-
mohl zhruba za rok s tím, že náklady exekuce a 
odměna exekutora činila asi 18.000 Kč a poplatky 
z prodlení byly za jeden rok vypočteny na částku 
cca 27.000 Kč (2,5 promile denně z dlužné  část-
ky). Dlužník tak místo toho, aby svůj původní 
dluh ve výši 30.000 Kč řádně a včas nebo v do-
hodnutých splátkách splatil, musel nakonec zapla-
tit částku 76.000 Kč (tedy cca 1 a půl krát tolik, 
než byl původní dluh). 

Další případ se týká místního poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komunálních od-
padů. Čtyřčlenná rodina neuhradila včas do 31.5. 
daného roku místní poplatek za komunální odpad 
ve výši 500 Kč na osobu. Dne 1.6. daného roku 
byl každý člen povinen uhradit příslušné navýšení 
k poplatku ve výši 150 Kč, což jim bylo násled-
ně vyměřeno platebním výměrem. Protože na ten-
to výměr nikdo nereagoval, byla vůči nim zaháje-
na daňová exekuce prováděná právním odborem 
MěÚ v Hlučíně. Rodině byl zablokován účet, na 
který jim chodila výplata, takže byli určitou dobu 
(než nabyl právní moci příslušný exekuční příkaz) 
bez prostředků a neměli tak na placení dalších po-
třeb. Tím si nadělali další dluhy a hrozily jim další 
exekuce od jiných věřitelů. Z účtu byla převedena 
částka ve výši 650 na osobu plus náklady exekuce 
ve výši 200 Kč. Rodina tak místo původních 2000 
Kč uhradila městu částku 2800 Kč a nadělala si 
další problémy s jinými věřiteli. Přitom se stačilo 
domluvit na pravidelných splátkách nebo popla-
tek včas uhradit (mohla např. každý měsíc uhradit 
jeden poplatek za jednu osobu). 

Právní odbor úřadu obdobným způsobem vymá-
há i jiné pohledávky, jako např. nezaplacené po-
kuty za přestupky, udělené úřadem nebo měst-
skou policií, za dopravní přestupky, přeplatky na 
sociálních dávkách, smluvní pokuty, nájemné za 
pozemky, nebytové prostory či byty, neuhrazené 
faktury, místní poplatky za psy, za výherní hrací 
automaty, za komunální odpad a další. Vždy však 
preferujeme u dlužníků, kteří svůj dluh hodlají 
zaplatit, ale nejsou schopni jej uhradit najednou, 
možnost tento dluh splácet v dohodnutých splát-
kách. 

Máte-li u města Hlučína jakýkoliv dluh a chce-
te se vyhnout zbytečným dalším nákladům spo-
jeným s exekucí, poplatky či úroky z prodlení, 
přijďte se domluvit (nejlépe osobně) na odbor 
právní MěÚ v Hlučíně, do kanc. č. 206 nebo 202 
v 2. poschodí budovy B Městského úřadu nebo 
nám napište e-mail: postulkova@hlucin.cz popř. 
pravnik@hlucin.cz. Telefonicky se můžete obrátit 
na tel. č.595020309 nebo 595020206. 

Mgr. Tomáš Volný
vedoucí odboru právního MěÚ v Hlučíně

Vážení spoluobčané,
ke spokojenému a klidnému životu 

jistě patří i základní pocit bezpečí. 
Naštěstí jen málokdo z nás se setkal s 
nějakou závažnou trestnou činností, 
ale jak se občas stává, překvapí nás 
zcela nepřipravené nemilá událost, 
kdy nám někdo ublíží nebo nás ohro-
žuje. Staneme se účastníky dopravní 
nehody, vloupá se nám kdosi do 
domu nebo do auta a odnese si naše 
cenné věci, najednou jsme v obchodě 
bez peněženky, na výletě bez kola, 

na silnici chybí kanálový poklop, při 
návratu domů pláče babička, že ji 
obelhal pouliční obchodník - podvod-
ník a ona mu dala v dobrém úmyslu 
30 tisíc korun a nic za ně nedostala. 
Častěji vidíme projevy a důsledky 
vandalství, kterých je kolem nás bo-
hužel stále dost.

Státní policie v rámci ekonomic-
kých úspor musela částečně omezit 
svou preventivní činnost. To ve svém 
důsledku znamená, že do mnohých 
vzdálenějších lokalit se policejní 
hlídky nedostanou. Zajíždějí tam jen 
na vyžádání ke konkrétnímu případu. 
Naše město je na tom  s bezpečností v 
porovnání s jinými městy možná lépe. 
Městští strážníci pořádají preven-
tivní besedy s občany, vydali jsme i 
DVD s radami jak předejít okradení. 
Na několika frekventovaných místech 
máme nainstalované kamery, ve měs-

tě je trvale zajištěna služba Policie 
ČR i městské policie. Blíží se ale 
doba prázdnin a letní počasí sebou 
přináší i zvýšený pohyb cizích lidí ve 
městě, v areálu jezera, ale i v okolí 
města. Dovolím si apelovat na vás, 
abyste si tuto skutečnost uvědomili a 
vlastní pozorností předešli rizikovým 
situacím. Městská policie bude mít k 
dispozici nový mobilní kamerový sys-
tém, který bude využíván v lokalitách 
se zvýšenou trestnou činností, ale ur-
čitě není v silách státní, ani městské 
policie uhlídat vše. Je především na 
nás, abychom udělali pro zabezpeče-
ní svého majetku maximum. Potenci-
ální nenechavce mohou lákat jak věci 
odložené v zaparkovaném autě, tak 
kabelka v nákupním košíku nebo pe-
něženka pod dekou na pláži. Soused, 
který vám během vaší nepřítomnosti 
zkontroluje dům, nebo navodí situ-

aci jako byste byli doma, vám může 
zajistit klidný návrat z dovolené. 
Vykrádači domů a bytů jsou stále 
vynalézavější a za pomoci tipařů si 
vyhlédnou objekty, které by je mohly 
zajímat.

Jsem přesvědčen, že pokud nebude-
me lhostejní ke svému okolí, můžeme 
celkovou situaci do značné míry po-
zitivně ovlivnit, třeba i upozorněním 
policie na podezřelé osoby a vozidla.

V uplynulých dnech se mi dostalo 
varování o podezřelých osobách i od 
starosty jiné obce. Byl bych rád, kdy-
by se nám společným úsilím podařilo 
snížit škody na minimum a nenechali 
si tak pokazit letní pohodu.

Přeji Vám všem krásné letní dny.

Starosta
Pavol Kubuš

Výtah z usnesení 
z 16., 17. a 18. schůze 
Rady města Hlučína
Rada města:
n rozhodla o uzavření smlouvy o poskytnutí pod-

pory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
v rámci Operačního programu  Životní prostře-
dí na akci „Zateplení, výměna oken - ZŠ Hlu-
čín - Rovniny, Hlučín č.p.1417, Cihelní 8.

n projednala žádost na instalaci zpomalova-
cích prahů na ul. Jaroslava Seiferta a rozhodla 
nyní zpomalovací prahy neinstalovat.

n projednala stání vozidel na ul. Svornosti a roz-
hodla zjednosměrnit tuto ulici ve směru od uli-
ce Jaroslava Seiferta k ul. Okrajová a zároveň 
rozhodla upravit dopravní režim – parkování 
vozidel tak, že bude zakázáno stání u  levého 
okraje vozovky instalací dopravní značky B29 
– Zákaz stání.

n rozhodla o revokaci usnesení č. 14/7a) ze dne 
4.4.2011 a  rozhodla vypsat nové výběrové ří-
zení na realizaci akce pod názvem Moderniza-
ce zahrady MŠ Severní.

n rozhodla o nejvyšším povoleném počtu dětí ma-
teřské školy v Základní škole a mateřské škole 
Hlučín-Bobrovníky, příspěvková organizace, a 
to 56 dětí, s účinností od 1.9.2011.

n jmenovala pana Mgr. Martina Franka na vedou-
cí pracovní místo  ředitele Základní školy Hlu-
čín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková or-
ganizace,  s účinností od 1.9.2011.

n jmenovala pana Mgr. Miroslava Všetečku na 
vedoucí pracovní  místo ředitele Základní ško-
ly Hlučín-Rovniny, okres Opava, s účinností od 
1.7.2011.

n rozhodla poskytnout Sboru dobrovolných hasi-
čů Hlučín peněžitý dar ve výši 20.000 Kč na 
uspořádání Dětského dne 2011.
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Oblast A - Město Hlučín od ulice Opavská a Ost-
ravská směrem na Darkovičky
Oblast B - Město Hlučín od ulice Opavská a Ost-
ravská směrem na Bobrovníky
Oblast C - městské části Darkovičky a Bobrovníky

HARMONOGRAM SBĚRU
A SVOZU VYTŘÍDĚNÝCH PLASTŮ 

Z DOMÁCNOSTÍ  HLUČÍN,
DARKOVIČKY, BOBROVNÍKY

II. čtvrtletí 2011

Upozornění: Pytle s plasty je nutno vystavit 
před šestou hodinou ráno v den svozu!

Termíny svozu: 

středa 1. červen 2011 svozová oblast A
středa 15. červen 2011 svozová oblast B
středa 29. červen 2011 svozová oblast C

dále svoz probíhá v intervalu 1x za 6 týdnů, 
svozový týden - sudý 

A

B
O víkendu 21. - 22. května 2011 změřilo své síly 
720 tanečníků v soutěži Hlučínský talent 2011.

Jednalo se už o 14. ročník  tradiční taneční sou-
těže a soutěžilo s jak v moderním tanci, tak tanci 
scénickém a orientálním. „Soutěže se účastní jen 
amatérští tanečníci v celkem 5-ti věkových kate-
goriích od 3 let až po dospělé. Zájem je skutečně 
velký a mohli jsme vidět více než 80 vystoupení,“ 
říká Lucie Holaňová Ocelková z Domu dětí a mlá-
deže, který celou akci zaštiťuje. To, že se bylo na 
co se dívat potvrzuje i početné publikum v hlediš-
ti, které fandilo svým favoritům. „Největší počet 
vystoupení byl ve scénickém tanci. Ten klade dů-
raz na choreografii, má svůj příběh a prolínají se 
do něj i prvky baletu. Divácky nejatraktivnější je 

ale moderní tanec,“ přibližuje atmosféru soutěže 
Holaňová Ocelková.

Porota složená z profesionálních tanečníků a od-
borníků z oblasti tance neměla jednoduchou úlo-
hu. Nakonec však určila vítěze v jednotlivých ka-
tegoriích. 

Na prvních místech v jednotlivých kategoriích se 
umístili: FUNKY BEAT Frýdek-Místek, VICTO-
RY DANCE Havířov, RITMO Rychvald, MOVE-
2YOU Rýmařov, ZUŠ EDUARDA MARHULY 
Ostrava a BABY CENTRUM DELFÍNEK Ostra-
va.

Pro všechny soutěžící byly připraveny odměny 
a pamětní listy. Ze spokojených tváří účastníků se 
dalo vyčíst, že se jim v Hlučíně opravdu líbilo.

Kulturní dům patřil tanečníkům 

Celé tři dny hudby a letních radovánek letos 
nabídne mezinárodní hudební festival Štěrkov-
na Open Music, který se od 28. do 30. červen-
ce uskuteční v areálu Hlučínského jezera. Cel-
kem se představí tři desítky kapel. Jako hlavní 
hvězdy podle pořadatelů vystoupí veselé party 
Nightwork a Monkey business. Největší hvězdu 
festivalu z řad slovenských interpretů ale orga-
nizátoři ještě tají.

Na tři dny se festival rozrostl především kvůli ka-
pele Nightwork. „Byli jsme našimi fanoušky do-
slova bombardováni maily, ve kterých žádali za-
řazení party kolem Vojty Dyka a Jakuba Prachaře 
do programu. Rozhodli jsme se vyhovět. V pátek 
a sobotu ale kapela nemohla. Proto jsme vybrali 
čtvrtek,“ vysvětlil za pořadatele David Moravec. 
Dodal, že je pravděpodobné, že třídenní bude fes-
tival i v dalších letech.

I další hudební nabídka je pestrá. V Hlučíně se 

v létě představí široká škála stylů a žánrů. Zahra-
jí ponuří The Prostitutes, skoční Tleskač. Říznými 
kytarami ozdobená elektronika kapely Skyline a 
v zahraničí úspěšná kytarovka Sunshine. Vystou-
pí i pražský písničkář Xindl X a alternativní Ma-
ko!Mako, které se dostalo do finále soutěže Čes-
koslovensko má talent. „Pozvali jsme i  Charlie 
Straight, Totální nasazení, T4 s legendárním Ro-
manem Dragounem a krnovský Poslední výstřel,“ 
dodal další z pořadatelů Luděk Lokaj.

Podle něj dostanou tradičně prostor i regionální 
kapely. Možnost vystoupit před početným publi-
kem získá například rockový Nil, Helpness, The 
Pant, No Trip a Dona Said Yes.

„Program ještě není uzavřen. V těchto dnech 
jsme uzavřeli smlouvu s poslední velkou hvěz-
dou. Zatím můžeme jen prozradit, že je ze Slo-
venska a je to historicky nejdražší interpret, který 
na festivalu vystupoval,“ doplnil Moravec. Dodal, 

že poslední velké jméno pořadatelé zveřejní kon-
cem května.

Vstupenky na Štěrkovnu Open Music jsou již v 
prodeji. Pořadatelé vzkazují všem, kteří si zakou-
pili již dříve lístky na původně dvoudenní akci, 
že jejich vstupenky platí na všechny tři dny. Nyní 
jsou lístky k sehnání v sítích TicketPro, Tickest-
rem a Eventim. Zakoupit je zájemci mohou napří-
klad i v opavské Sluně, hlučínské Hospodě 56 a 
dalších místech.

Veškeré informace o cenách a předprodejních 
místech zájemci najdou na internetových strán-
kách festivalu www.sterkovnamusic.com. Zá-
jemcům se určitě vyplatí i regfistrace na faceboo-
kovském profilu Štěrkovny. „I letos tam budou 
registrovaní fanoušci vyhrávat ceny. Půjde o CD 
kapel, festivalová trička či vstupenky,“ zakončil 
Moravec.

(pif)

Štěrkovna bude na tři dny, nabídne Nightwork a Monkey business

Nejlepší kulturisté Moravy a Slezska se potkají 
v Hlučíně na Opavsku. Během 5. června se tam 
totiž uskuteční Mistrovství Moravy a Slezska v 
kulturistice, klasické kulturistice, fitness a bo-
dyfitness juniorů, staršího a mladšího dorostu 
a fitness dětí.

„Dosud se tyto mistrovské akce konaly v Ostra-
vě a Orlové. Pro letošní rok jsme svazu nabídli 
pro pořádání hlučínskou sportovní halu a uspěli 

jsme,“ řekl pořadatel akce Ronald Uvíra. Dodal, 
že v Hlučíně budou soutěžit závodníci v 15 kate-
goriích. Celkem by se do města mělo sjet 65 až 85 
nejlepších moravskoslezských vyznavačů kultu-
ristiky a fitness a bodyfitness. Závody podle pořa-
datele začnou 5. června v 10:00 prezentací závod-
níků. Od 11:30 do 14:00 proběhnou semifinálová 
kola. Finále všech kategorií je pak naplánované na 
čas mezi 15:00 a 18:00.

V Hlučíně se utkají nejlepší kulturisté Moravy a Slezska

V sobotu 14. května jsme se připojili k veřejné-
mu snídaňovému happeningu, a tak jsme osla-
vili Světový den pro fair trade. 

Každoročně se do „férového“ snídání zapojí více 
než sto tisíc lidí po celém světě. Vyjadřují tím svůj 
zájem o výrobky, při jejichž produkci nebyla po-
rušována lidská práva, poškozováno životní pro-
středí či zneužita dětská práce. Na nádvoří  hlu-
čínského zámku se nás sešlo 13 a neplánovaně se 
zúčastnil i pěvecký sbor při ZŠ Miroslava Tyrše. 
Posnídali jsme férovou kávu, čaj, kakao, buchty, 
sušenky a banány. Akce se konala v Hlučíně po-
prvé a doufám, že jsme tím založili tradici a příští 
rok nás bude víc. Akci koordinovala a podpořila 
společnost NaZemi.

Markéta Fischerová 

Férová snídaně v Hlučíně 
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V neomezeném časovém úsek pokusit se podat 
co nejexcelentnější sportovní výkon a možná si 
i zkusit sáhnout až na dno svých fyzických sil. 
Skvělý nebo bláznivý nápad? Možná obojí.

Asi teď udiveně přemýšlíte, kdo by byl ochotný 
se takovéto takřka „šílené“ akce účastnit. Jde zde 
o skupinku mladých nadšených sportovců, kteří se 
24. - 25. 6. 2011 pokusí překonat rekord v nonstop 
hře florbalu. Příspěvky diváků, kteří toto „neko-
nečné“ utkání budou moci sledovat v Hlučínské 
sportovní hale, poputují na konto sportu Boccia.

Boccia je sportem, nejen rekreačním ale i pa-

ralympijským, pro atlety, kteří jsou vzhledem ke 
svému tělesnému postižení odkázáni na invalidní 
vozík. Je hodně podobná hře pétanque, v České 
republice se hraje 1. i 2. liga.

Uskutečnění této charitativní akce se setkalo s 
velkým ohlasem. Jedná se o výzvu, která nadchla 
nejeden sportovní tým. Je to něco zcela nového, 
unikátního a vidina vítězství v takovémto zápa-
se je velmi lákavá. Více informací naleznete na: 
www.facebook.com/sportemprosport.

Neváhejte a co by diváci, přijďte hráče podpo-
řit! Jste srdečně zváni.                   Matěj Ostárek

Sportem pro sport aneb pokus o překonání  rekordu 

Vítání občánků 
Vážení rodiče, v pátek 24. června 2011 pro-
běhne v obřadní síni MěÚ Hlučín ve 14.30 
hod. slavnostní přivítání nových občánků měs-
ta Hlučína. Obřadu se mohou zúčastnit pouze 
předem přihlášené děti. Rodiče přihlášených 
dětí obdrží s předstihem k tomuto obřadu po-
zvánku. 
Maminky, máte-li i vy zájem zúčastnit se se svým 
miminkem dalšího vítání občánků, které připravu-
jeme pro děti narozené od  1.7.2010 trvalým poby-
tem na území města Hlučína a jeho částí Bobrov-
níků a Darkoviček, dostavte se  osobně na matriku 
MěÚ Hlučín (Po, St 800 - 1700 hod.; Út, Čt 8 - 14 
hod.) a doložte, k ověření těchto skutečností, ori-
ginál rodného listu dítěte a svůj platný občanský 
průkaz. 
O přesném datu konání akce budete předem, s do-
statečným předstihem, informováni pozvánkou. 
Bližší  informace na telefonním čísle 595 020 224, 
595 020 283.

Přednost v jízdě 
Asi každý řidič ví, že pokud není vyznačena 
přednost v jízdě na křižovatce dopravním zna-
čením, pak přednost v jízdě má vždy řidič při-
jíždějící zprava. Takové pravidlo platí i u nás 
v Hlučíně, a to především v lokalitách OKD a 
Rovniny.  

Také  bych chtěl upozornit, že někteří řidiči si 
stěžují,  že jsou mezi nimi takoví, kteří neznají 
ustanovení o tom, že jakmile vyjíždějí z obytné 
nebo pěší zóny nebo z místa ležícího mimo po-
zemní komunikaci na jinou pozemní komunikaci 
musí dát přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům 
na zvířatech jedoucích po komunikaci nebo orga-
nizovanému útvarů chodců nebo průvodcům hna-
ných zvířat se zvířaty jdoucími po pozemní komu-
nikaci, na kterou ze zóny vyjíždějí. Takové zóny 
máme i v Hlučíně, např. ul. Ostravská, Okružní, 
Viléma Balarina. 

Robert Vitásek
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Při provádění  rekonstrukce kanalizace na ul. 
Rovniny byla uzavřená část komunikace, čímž 
došlo k ukončení, resp. zahájení linky č. 67 na 
zastávce Hlučín, Rovniny, školka. Vznikla situ-
ace, že asi 40 dětí nebude dopraveno včas na 
začátek školního vyučování. 

Z podnětů rodičů těchto žáků a vedení základ-
ních škol, bylo radou města rozhodnuto, že měs-
to zajistí, hlavně z důvodu jejich bezpečnosti při 
průchodu místy prováděných výkopových prací, 
pro tyto děti náhradní spoj, a to do 30.6.2011. Tím 
je nahrazen zrušený spoj linky č. 67 s odjezdem v 

7.29 hod. ze zastávky Ludgeřovice samoobsluha, 
směrem na zastávky Vrablovec střed, Vrablovec 
transformátor, Rovniny školka.  

Pro dospělé  cestující, kteří tento spoj využívali 
na cestě do města se nabízí možnost využití spoje 
linky č. 67 s odjezdem ze zastávky Rovniny škol-
ka v 7.14 hod., dopravit se na zastávku Petřkovice 
náměstí, z které lze pokračovat linkou č. 56 s od-
jezdem z této zastávky v 7.22 hod.  a s příjezdem 
na autobusové nádraží Hlučín v 7.36 hod. 

Robert Vitásek
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

Linka č. 67 po dobu opravy kanalizace na Rovninách

30. března 2011 v Praze Český klub Fair play 
uděloval ceny za rok 2010. I letos se našly pří-
klady rytířského sportovního chování. Cena 
Fair play se tradičně uděluje za mimořádné a 
morálně hodnotné činy. 

„Oceňujeme ty, kteří si uvědomují, že sport má 
lidský rozměr. Jejich činy mají větší cenu, než 
sportovní výsledek. Velmi si toho vážíme,“ řekla 
Květoslava Pecková, předsedkyně ČKFP.  

 Zasedání ČKFP si nenechala ujít řada osobností, 
nechyběly olympijské vítězky Dana Zátopková a 
čestná předsedkyně Českého olympijského výbo-
ru Věra Čáslavská. Hlavní ceny za rok 2010 zís-
kali krasobruslař Petr Bidař a cyklista Jiří Prudil. 
Za celoživotní postoj byl na slavnostním vyhláše-
ní  v Praze oceněn jednasedmdesátiletý Jiří Da-
ler, olympijský  vítěz v dráhové cyklistice z To-
kia 1964.

Oceněni byli také studenti a žáci, kteří převzali 
Školní ceny Fair play za rok 2010. Jednou z oce-
něných se stala i žákyně devátého ročníku ZŠ dr. 
Miroslava Tyrše v Hlučíně Natálie Štefková za 
mimořádně ušlechtilý mravní čin. V říjnu 2010 při 
okresních závodech v přespolním běhu, které po-
řádá AŠSK na Stříbrném jezeře v Opavě, Natálie 
ani chvilku nezaváhala, zachovala chladnou hlavu 
a pomohla dívce, která při běhu uklouzla, spadla 
a vážně si poranila nohu. Ke zraněné závodnici se 

vrátila, poskytla jí základní první pomoc a vyčka-
la na příchod dospělých, kteří dívku odnesli k lé-
kařskému ošetření. Závod sice Natálie nevyhrála, 
ale zvítězila sama nad sebou a ukázala nám, co je 
to zachovat se fair play, pomoci člověku v nouzi.

Všichni žáci i učitelé  gratulují  Natálii k získání 
ceny a přejí jí mnohá další vítězství. Jsme hrdi, že 
ve svém středu máme takovou žákyni.

                                               Jana W.Mrázová
učitelka TV

Natálie Štefková získala Školní cenu Fair play

Jsme třetí v republice!!! 
Ve čtvrtek 12. 5. 2011 jsme  dostali  možnost 
jet podpořit do Brna naše chlapce 9. ročníku 
ZŠ dr. Miroslava Tyrše, kteří postoupili do ce-
lostátního finále Školské futsalové ligy. V Brně 
se naše výprava vydala do haly KP Brno, kde se 
odehrávalo finálové kolo.

Do finále se probojovala z celé republiky pouze 4 
nejlepší družstva. K prvnímu utkání jsme nastou-
pili proti družstvu budoucích vítězů ze ZŠ Ediso-
nova, Teplice. Zápas jsme bohužel těsně prohráli 
3 : 4. Tato prohra nám vzala možnost bojovat o 
vítězství v turnaji. Druhý zápas se ZŠ Příbram – 
Březové Hory jsme vyhráli  na penalty, a tím jsme 
si zajistili 3. místo v České republice. Velmi nás 
potěšilo, že nejlepším brankářem celého turnaje 
byl vyhlášen Robin Koval z 9. B.

Možná  jsme k tomuto obdivuhodnému výsled-
ku také trochu přispěli našim bouřlivým povzbu-
zováním.  

                                                     Diana Wallná
žákyně IX.B
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Nejen snaživí, přemýšliví, tvůrčí a bádající stu-
denti, ale i mistři ve svém oboru… A v jakémže 
oboru? To už Vám prozradí rozhovor naší stu-
dentky Beáty Preuszové s jedním z našich ta-
lentů Tadeášem Krieblem. 

Rozhovor s úřadujícím mistrem České republiky 
v šachu byl pro mne, jako pro člověka, kterého za 
hodinu strávenou nad šachovnicí naučili jen po-
stavit figurky, trochu stresová záležitost. Nicméně 
veškeré obavy byly zbytečné. Nečekala mě žádná 
taktika ani nutnost logického uvažování, jen ve-
lice příjemný rozhovor s někým, o kom nejspíš 
budu vyprávět za pár let svým potomkům: „Toho 
pána znám, to je nejlepší šachista na světě...“

Vždycky mě zajímalo, jak je možné,  že se do-
káže hráč šachu tak dlouho soustředit? Šacho-
vá partie se prý může dost protáhnout...

Pravda je, že se intenzivně nesoustředím celou 
dobu. Partie může trvat třeba i pět hodin, ale na 
jeden tah se soustředím maximálně deset minut. 
Mezitím se třeba projdu a „pročistím hlavu“, ale 
soustředit se celou dobu, to opravdu není možné.

Na velice obsáhlém seznamu tvých úspěchů  
jsem si mimo jiné přečetla, že jsi mistrem ČR v 
rapid šachu. O co se tedy jedná, když se řekne 
rapid šach?

Šachové partie je možné dělit dle času přiděle-
nému každému hráči na partii. V rapid šachu je to 
obvykle od patnácti do šedesáti minut. Dále ješ-

tě existuje bleskový šach, kde je interval pod pat-
náct minut a vážný šach, kde je tento čas nad še-
desát minut.

Zúčastnil ses několika mistrovství světa. Jaké  
jsou tvé dojmy z těchto akcí a co tě na nich 
překvapilo?

Mistrovství  světa je opravdu masová záležitost. 
Sejde se tam okolo tisíce lidí, kteří jsou pak rozdě-
lení do různých kategorií. Překvapilo mě asi, že je 
tam tolik lidí lepších než já (smích). Opravdu, pří-
prava šachistů například z Indie nebo Ruska se s 
naším systémem ani nedá srovnat.

Šachy jsou sport, podobně jako hokej a fotbal, 
ale na rozdíl od těchto sportů nejsou až tak 
podporované ani státem, ani jinými organiza-
cemi. Co si myslíš o současné situaci u nás?

Mladých šachistů obecně ubývá, především těch 
úplně nejmladších, to je zjevné. Myslím si, že to, 
jestli dítě bude nebo nebude hrát šachy, závisí 
hodně na rodičích – pokud rodič hraje šachy, své 
dítě je naučí, ale že by se s touto hrou setkalo jen 
tak náhodou třeba ve škole, to není moc pravděpo-
dobné. Výjimkou je třeba Frýdek Místek, kde pro-
pagace šachu opravdu funguje, šachisté navštěvu-
jí dokonce i školky a snaží se oslovit i ty nejmenší 
děti. Šachy jsou skvělá hra a na rozdíl od hoke-
je na ně nepotřebujete vybavení za tisíce, takže je 
může hrát opravdu každý.

Beáty Preuszové

Gymnázium J. Kainara z jiného pohledu 

Kdo je Tadaeáš Kriebel?
V současnosti hráč Beskydské šachové školy o.s. a student druhého ročníku Gymnázia Josefa Kainara, je 
držitelem titulu FIDE mistr, udělovaného Mezinárodní šachovou federací a zároveň se drží na prvním místě 
českého žebříčku ELO v kategorii mládeže do16 let. V roce 2009 se zúčastnil Mistrovství EU mládeže do 14 
let, kde se umístil jako první a šachového Mistrovství světa mládeže do 14 let, kde získal 31. místo. Na Mi-
strovství světa mládeže do 16 let v Chalkidiki obsadil 39. místo. Jeho nejaktuálnějším úspěchem je vítězství 
na Mistrovství ČR mládeže do 16 let. Nadaný student si jako místo svého středoškolského vzdělání zvolil 
naše gymnázium, které již tradičně umožňuje všem studentům s mimořádným talentem individuální přípravu 
do vyučování a tak je podporuje v jejich aktivitách a umožňuje jejich další rozvoj. 

Dekretem císaře Vilhelma II. došlo dne 
10.7.1911 ke sloučení města Hlučína s obcí 
Dlouhá Ves. Slavnostní akt se uskutečnil 
9.8.1911, za velké účasti obyvatelstva. Z Dlouhé 
Vsi vyšel slavnostní průvod a směřoval na ná-
městí před radnici. Tuto událost si v podobném 
duchu připomeneme uliční slavností (Strassen-
festem)  v neděli 11. září 2011.

První zmínka o obci Dlouhé  Vsi je z roku 1350, 
kde je tato obec jmenována latinsky „Lango 
Pago“. S největší pravděpodobností bude Dlouhá 
Ves starší než město Hlučín. V jedné listině z roku 
1265 se píše, že v těsné blízkosti vesnice se staví 
nové město. Ani vesnice ani město není v této lis-
tině jmenované, ale dá se předpokládat, že se jed-
ná o Dlouhou Ves a Hlučín. Hlučín byl založen na 
těch pozemcích, které král Přemysl Otakar II. da-
roval městu a dříve patřily Dlouhé Vsi. Toto da-
rování potrvrdil znovu na hradě Landeku v roce 
1303 Sigfrid de Barut. Větší část Dlouhé Vsi se 
rozkládala na jižní straně města, vymezit ji mů-
žeme dnes kostelem sv. Markéty se hřbitovem, na 
severní straně dnešní poštou, na západě popluž-
ním dvorem. V roce 1905 měla Dlouhá Ves 1539 
obyvatel.  

Bernard Ostárek

100. výročí připojení 
Dlouhé Vsi
k městu Hlučínu 

Město Hlučín, jako člen Národní sítě zdravých 
měst, se do celostátní  kampaně „Dny bez úra-
zů“ v letošním roce zapojuje již počtvrté. Už 
název „Národní síť zdravých měst“ vypovídá 
o tom, že se tato města snaží, aby se v nich je-
jich občanům co nejlépe žilo a aby jim samo-
správa k životu vytvořila co nejlepší podmín-
ky. Jedním z našich cílů je i to, aby úrazů mezi 
lidmi spíše ubývalo, a případě, že již k úrazu 
dojde, aby byli lidé schopni poskytnout nejnut-
nější první pomoc.

Úrazy představují závažný problém na celém 
světě, jsou ve vyspělých státech příčinou více než 
40 % úmrtí dětí od 0 do14 let. I v ČR jsou dětské 
úrazy nejčastější příčinou úmrtí  dětí a mladých 
dospělých a třetí nejčastější příčinou úmrtí v celé 
populaci. Nemalou část úrazů tvoří skupina zra-
nitelných účastníků silničního provozu – chodců, 
cyklistů. V posledních letech rozšiřují aktivity za-
bývající se problematikou prevence dětských úra-
zů, díky kterým došlo v posledních letech k mír-
nému zlepšení v úmrtnosti dětí v důsledku úrazů. 
Jednou z těchto aktivit je každoročně pořádaná ce-
lostátní kampaň Dny bez úrazů, která probíhá v 
měsíci červnu. V rámci této kampaně město Hlu-
čín připravilo několik osvětových akcí:

Přednášky pořádané  Českým červeným křížem 
pro žáky I. stupně základních škol o první pomo-
ci a prevenci úrazů, které proběhnou od 21.do 25. 
června na šesti školách. Pro dospívající mládež 
jsme letos opět připravili přednášky na velmi zá-
važné a aktuální téma mentální anorexie, což je 
nemoc, která nastupuje nejčastěji v pubertě a ado-
lescenci a postihuje v 95% dívky. Vyznačuje se 
zejména odmítáním udržovat svou tělesnou hmot-
nost na či nad minimální váhou vzhledem k věku 
a výšce.  BMI (Body Mass Index) klesá pod 17,5. 
Tuto extrémně nízkou hmotnost si nemocný způ-
sobuje sám - odmítáním jídla, neúměrným cviče-
ním, zvracením či užíváním projímadel. Přednáš-
ky na toto téma proběhnou na všech hlučínských 
základních školách  16. června. 

Pro naše seniory jsme připravili opět 2 přednáš-
ky na zdravotní téma – civilizační choroby, ži-
votospráva, nebezpečná nadváha, riziko vysoké-
ho tlaku. Téma jsme vybrali jako v loňském roce, 
protože v těchto záležitostech je jednoznačně 
„opakování matkou moudrosti“. Tyto přednášky 
proběhnou v klubech důchodců v Hlučíně, na uli-
ci Dlouhoveská Vrablovci ( v bývalé hasičárně). 

Soňa Prášková
koordinátor projektu Zdravé  město

Dny bez úrazů a zdraví v Hlučíně 

Hlučín 755 let 
U příležitosti 755 let města Hlučína pro Vás při-
pravuje Kulturní centrum Hlučín otevření výstavy 
fotografií s ohlédnutím za rokem 2006, kdy naše 
město oslavilo od svého založení 750 let. V rám-
ci výstavy v zámeckém klubu můžete shlédnout 
kromě fotografií také dokument o zrodu knihy 
Kronika jednoho roku 2006. Vernisáž výstavy se 
uskuteční 23. června v 17.00 hod. Výstavu může-
te navštívit denně od 9.00 – 12.00 a pak od 14.00 
– 17.00 hod. do 30. 6. 2011. V rámci výstavy si 
můžete zakoupit na místě unikátní fotografickou 
knihu „Kronika jednoho roku Hlučín 2006“, která 
byla zapsána do České knihy rekordů v Pelhřimo-
vě a to za mimořádnou cenu 100,-Kč.

Buďte ohleduplní! 
„Paní učitelko, máme rozbitou zahradní věž, na 
pískovišti je pohozená  láhev a na trávníku leží 
odpadky…“, tak takto obvykle začíná  pobyt 
dětí na zahradě MŠ Hlučín Severní.

S tímto problémem se potýkáme neustále. Dospí-
vající mládež ze sídliště si pravidelně krátí dlouhé 
chvíle právě tímto způsobem. Přelézají plot zahra-
dy, lezou po střeše budovy, zanechávají nepořádek 
a rozbitý majetek školy. Apelujeme na rodiče těch-
to dětí, buďte více všímaví, zajímejte se, jakým 
způsobem tráví volný čas vaše děti. Prosíme oko-
lí, nebuďte lhostejní k tomuto chování. I vy může-
te pomoci při řešení této situace např. domluvou, 
popř.telefonátem na policii. Také my, zaměstnanci 
školy, důrazně žádáme o zákaz vstupu na zahradu 
mateřské školy. Děkujeme za naše děti.                                        

Mateřská škola Severní
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Kamerový systém ve městě má už 13 kamer a 
připravují se další.

Po pěší zóně se pohybuje skupina čtyř mladí-
ků a ničí na co přijde. Kopou do květináčů před 
prodejnou optiky, strhávají plakáty a jejich pozor-
nosti neujde ani dopravní značka, kterou ohnou 
a ulomí. „Naštěstí v té době jsme je už měli na 
kameře a stálá služba na místo okamžitě posla-
la hlídku, která všechny čtyři zadržela“, říká šéf 
městských strážníků Luděk Olšovský. Byla to jen 
jedna z řady akcí městských strážníků, kdy k její-
mu úspěšnému zakončení pomohl kamerový sys-
tém. Mladíci byli předáni policii a dva z nich jsou 
v současné době stíhání pro výtržnictví. To pro ně 
určitě bude tím nejlepším ponaučením. „Kame-
ry nám v minulosti již pomohly zadržet pachate-
le loupežného přepadení, pachatele při vykradení 
automobilu a v neposlední řadě i vyděrače, který 
se pohyboval v prostoru Mírového náměstí“, do-
plňuje Olšovský. 

V současné době je ve městě instalováno celkem 

13 kamer. Monitorují většinu důležitých míst, kde 
dochází k většímu pohybu osob a je tedy i předpo-
klad páchání trestné činnosti nebo přestupků. Sig-
nály z kamer jsou vyvedeny na pracoviště měst-
ské policie, kde je operátor po celý den sleduje. 
Pro případ zpětného vyhodnocení je možné vyu-
žít 10ti denní zálohy dat, které se uchovávají na 
serveru.

Díky poskytnuté  dotaci z Krajského programu 
prevence kriminality Moravskoslezského kraje na 
rok 2011 se celý systém dále rozroste o mobilní 
kamerový systém. Ten bude možné využít napří-
klad k monitorování průběhu kulturních a spor-
tovních akcí. „Nasazení mobilní kamery by bylo 
výhodné také v místech, kde dochází k nárazové-
mu páchání trestné činnosti nebo přestupků. Jde o 
vykrádání aut nebo černé skládky“, říká Olšovský.

Kamerový systém není levnou záležitostí a jeho 
cena je odhadovaná na 330 tisíc korun. Dobrou 
zprávou je, že město se bude podílet na této částce 
pouze 10ti procenty.                                          (mp)

Bezpečnostní kamera nedala výtržníkům šanci

Spisovatelka Schlossarková 
besedovala na Gymnáziu
o regionální literatuře
Dne 31. 4. 2011 navštívila Gymnázium Josefa 
Kainara regionální spisovatelka Jana Schlos-
sarková.

Svou přednáškou, určenou studentům literární-
ho semináře, tak obohatila a rozšířila výuku o re-
gionální literatuře. Jméno této autorky jistě není 
obyvatelům Hlučína a okolí neznámé. Jedná se o 
hlučínskou rodačku, básnířku a spisovatelku píšící 
prajzkým nářečím. Paní Schlossarková nám před-
čítala ze svých sbírek básní a knih, jako například 
Co se stalo, u kafeja povědalo nebo Smich a plač 
v jednym měchu.  Autorské čtení bylo prokládáno 
řadou veselých a někdy až neuvěřitelných histo-
rek ze života spisovatelky samotné, ale i ze života 
místní lidí, kteří jí byli inspirací.

Na závěr nám paní Schlossarková odtajnila i 
něco málo z právě připravovaného díla. 

Josef Bortlík, Tereza Bílská
studenti VI.B

V letošním roce pořádá organizace Iris Hlučín 
výstavu lilií, která navazuje na sérii specializo-
vaných výstav květin v předchozích letech.

Tyto akce nemají komerční  charakter. Ukazu-
jí výsledky práce pěstitelů a šlechtitelů  květin z 
Hlučína a okolí, které aranžují šikovné ruce na-
šich členek do výtvarných kompozic.

Výstavy pořádáme od roku 1985. Většinu našich 
předchozích výstav jsme uskutečnili v Hlučíně, 
ale vyzkoušeli jsme i různá jiná místa: Ostravu, 
Opavu, Šilheřovice, Kravaře, Dolní Benešov, Háj 
ve Slezsku nebo Darkovice. Několik let jsme tyto 
výstavy pořádali v rámci programu Silesia, střída-
vě pod záštitou polského konzula v Ostravě nebo 
českého konzula v Katovicích.

V posledních letech musíme s politováním kon-
statovat, že zájem návštěvníků o výstavy květin 
je mimo Hlučín větší než v Hlučíně. Proto jsme 
se rozhodli i letošní výstavu uspořádat, sice jako 
reprezentanti města Hlučína, ale někde, kde jsme 
ještě nevystavovali.

Proto se letošní výstava lilií bude konat v Kultur-
ním domě v Bolaticích, ve dnech 2. a 3. červen-
ce 2011.Výstavu pořádáme ve spolupráci se ZO 
ČZS Bolatice, kteří zde budou mít možnost pre-
zentovat i svoje květiny. Návštěvníci uvidí  nej-
novější odrůdy lilií všech skupin z celého světa. 
Vystavovat budou pěstitelé z české i polské strany 
Slezska. Pokud se rozhodnete přijet, určitě nebu-
dete litovat. 

Zdeněk Seidl

Výstava křehké krásy

Zprávičky ze ZŠ Bobrovníky 
n Dnes k nám do školy přišli dva hasiči. Vyprá-

věli nám o svém povolání. Dozvěděli jsme se 
spoustu zajímavých informací. Například ha-
sičské auto má přednost na silnici nebo že hasi-
či pracují i v noci a jsou stateční. Bylo to moc 
zábavné…  

Kateřina Hubáčková, žákyně 2.ročníku 
n V dubnu k nám do školy přišla spisovatelka 

Eva Tvrdá. Vyprávěla nám, jak dlouho už kni-
hy píše. Taky nám četla pohádky ze svých knih. 
Beseda se mi moc líbila.    

Michaela Pannová, žákyně 2.ročníku

Den dětí v Darkovičkách
V sobotu 4. června od 14.00 pořádá Klub rodi-
čů při ZŠ a MŠ Hlučín-Darkovičky na místním 
fotbalovém hřišti zábavné odpoledne s názvem 
DARKOVIČKY SE BAVÍ. Děti se mohou těšit na 
skákací hrad, krocení divokého býka, ale hlavně 
na společné soutěžení s dospělými. Program zpes-
tří ukázky leteckých modelářů, hasičské techniky 
nebo taneční soubor zdejší školy. Těšit se může-
te také na chutné občerstvení a bohatou tombolu. 
Zveme všechny milovníky aktivní zábavy.

Ve čtvrtek a v pátek před Velikonocemi proběhla 
v zámeckém klubu prodejní výstava výrobků  z 
Klubu patchwork a z Klubu drátování. Asi 150 ná-
vštěvníků  obdivovalo kvalitně vypracované pol-
štáře, deky, povlečení, ubrusy, prostírání, tašky a 
další bytové doplňky vytvořené technikou proší-
vání – patchwork. Působivost celé výstavy dopl-
ňovaly drátované drobnosti z Klubu drátování. 
Klub patchwork působí  u DDM Hlučín již osm 
let, Klub drátování  se schází od loňského roku.

Výstava rukodělných prací
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Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, přesně definuje, že zvláště chráněná 
část přírody je velmi významná nebo jedineč-
ná část živé či neživé přírody, kterou může být 
část krajiny, geologický útvar, strom, živočich, 
rostlina a nerost, vyhlášený ke zvláštní ochra-
ně.  

Zvláště chráněná území jsou rozdělena do něko-
lika kategorií: 

a) národní  parky,
b) chráněné  krajinné oblasti,
c) národní  přírodní rezervace,
d) přírodní  rezervace,
e) národní  přírodní památky,
f) přírodní památky. 

V obvodu města Hlučína je evidována jedna pří-
rodní památka Hranečník a několik přírodních re-
zervací: Štěpán, Dařanec, Černý les I. a II. Kout-
ské a Zábřežské louky, se kterými vás chceme 
dnes blíže seznámit. 

Přírodní  památka Hranečník

Katastrální území: Píšť 
Výměra: 4,93 ha 
Nadmořská výška: 248 – 271 m 
Vyhlášeno: roku 1990

Tuto přírodní  památku tvoří rozvolněný po-
rost stárnoucí borovice lesní s několika desítkami 
hnízd volavky popelavé.

Jedná  se o starý smíšený les s převahou borovi-
ce lesní a s příměsí smrku ztepilého, dubu letního, 
buku lesního a modřínu opadavého. Keřové patro 
tvoří převážně bez černý, bez červený a jeřáb pta-
čí. Nepříliš pestrý bylinný podrost charakterizují 
pstroček dvoulistý, netýkavka malokvětá, šťavel 
kyselý a ostřice třeslicovitá.

Borovice zde mají poměrně dobrý vzrůst. Díky 
zachování ucelené skupiny o výměře více než 1,5 
ha byly vytvořeny podmínky k založení velké a 
životaschopné kolonie volavek popelavých.

Lokalita je však ohrožena postupným rozpadem 
dosavadního hnízdiště volavek, prosycháním ko-
run borovic nebo usycháním jednotlivých stromů 
v důsledku změny chemismu a silnými západní-
mi větry. Z tohoto směru není hnízdiště chráněno, 
protože musely být odstraněny nevhodně vysaze-

né smrky, které podlehly nepříznivým klimatic-
kým podmínkám. Vznikla tak velká mezera, kte-
rá narušila ucelenost komplexu. Všechny lesnické 
zásahy je proto nutno podřizovat hlavnímu moti-
vu ochrany – tj. hnízdění volavek. 

  

 Přírodní  rezervace Černý les u Šilheřovic I.

Katastrální území:  Šilheřovice 
Výměra: 8,04 ha 
Nadmořská výška: 227 – 248 m 
Vyhlášeno: roku 1970

Rezervaci tvoří stará, nepravidelně prosvětlená 
bučina v místě  zvaném U Trianglu, což je pro-
stor mezi Ostravou-Petřkovicemi a obcí Šilheřo-
vice. Představuje ukázku lesních porostů dříve ty-
pických pro Slezskou nížinu.

Na celé  ploše chráněného území převládají du-
bové bučiny, typické pro Ostravskou pánev, s pří-
měsí lípy srdčité, habru obecného, břízy bělokoré, 
javoru klenu  a modřínu opadavého. V bylinném 
patře dominuje zejména ostřice třeslicovitá.

Lesní  porost je rozdělen na dvě věkově diferen-
cované skupiny. Starší tvoří buková kmenovina 
(100-150 let), mladší vznikla odtěžením porost-
ních okrajů a vytváří plášť původního matečné-
ho porostu. Starý porost je v dobrém zdravotním 
stavu. Na světlinách najdete lípu, habr, klen a oje-
diněle dub.

V této lokalitě  se daří také dvěma vzácným dru-
hům střevlíkovitých brouků, které dávají přednost 
spíše chladnějším přirozeným lesům(Cychrus at-
tenuatus a Abax carinatus) několik běžnějších 
druhů a dále střevlíčci.

Za zmínku stojí pozorování  krutihlava obec-
ného, kterému toto jméno vyneslo jeho zvláštní 
chování. Cítí-li se ohrožen, krutihlav naježí peří, 
rozestře ocas, svěsí křídla a v této pozici kroutí kr-
kem, syčí a prská.

Přírodní  rezervace Černý les u Šilheřovic II.

Katastrální území:  Šilheřovice 
Výměra: 7,69 ha 
Nadmořská výška: 228 – 251 m 
Vyhlášeno: roku 1970

Tuto rezervaci tvoří pozůstatek původních pod-
máčených dubových bučin v lokalitě  zvané Ko-

mora, doklad vývoje lesních ekosystémů v Ost-
ravské  pánvi a Hlučínské pahorkatině.

Třípatrové  porosty tvoří zejména buk lesní, 
dub letní, habr obecný, doplňuje je bříza běloko-
rá a ojediněle i jedle bělokorá. V bylinném pat-
ře rostou některé regionálně ohrožené druhy vyš-
ších rostlin, např. ostřice chlupatá a brčál menší. 
250 let starý pralesovitý porost je zvlášť příhod-
ným stanovištěm pro vyšší houby vázané na různé 
fáze odumírání a rozkladu dřevní hmoty. Mezi vý-
značné druhy patří mozkovka rosolovitá, závojen-
ka dvoubarvá, závojenka buková, houžovec med-
vědí, bedlovnice zlatá, kukmák vláknitopochvatý 
nebo hvězdovka smrková.

Tlející  dřevo a stromové houby jsou biotopem 
neobvykle pestré entomofauny, na niž v potrav-
ním řetězci navazují netopýři. K nejcennějším pa-
tří netopýr stromový, dále netopýr parkový, ne-
topýr velký a netopýr černý. Všechny tyto druhy 
patří mezi silně ohrožené. Zajímavý je taky vý-
skyt netopýra Brandtova, zařazeného mezi druhy 
ohrožené. Celkem bylo pozorováno 10 druhů ne-
topýrů a z chiropterologického hlediska se jedná o 
lokalitu středoevropského významu.

Z ptáků vedle běžných druhů v porostech hnízdí 
i hýl rudý a na okraji rezervace čáp černý.

Přírodní  rezervace rybník Štěpán

Katastrální území: Děhylov, Poruba – sever 
Výměra: 45,24 ha 
Nadmořská výška: 212 – 215 m 
Vyhlášeno: roku 1994, 1995

Rezervaci tvoří původní rybník a mokřady s tů-
němi v nivě řeky Opavy, obklopené fragmenty 
lužních lesů jilmových doubrav a mokřadními ol-
šinami. Štěpán je poslední vodní plochou podél 
železniční tratě z Opavy do Ostravy v bývalé jile-
šovsko-děhylovské soustavě rybníků napájených 
z řeky Opavy mlýnským náhonem od Holešovic.

Reliéf má  charakter široké ploché nivy. V sou-
časnosti však vodu do rybníka obstarává jen po-
tůček na jihozápadní straně. Po ukončení chovu 
ryb se už nevypouští a zanáší se. Hladina postup-
ně ustupuje a nyní tvoří pouze necelou polovinu 
původní plochy.

Mokřad je tvořen rozsáhlými porosty rákosin, 
prostoupenými plochami vysokých ostřic, které 
přechází v mokrou louku. 

pokračování na další straně

Chráněná území v Hlučíně a okolí
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Chráněná území v Hlučíně a okolí
pokračování z předchozí strany
Okraje rákosin lemují bažinné vrbové křovi-

ny. Na hladině rybníka jsou hojná společenstva  s 
kotvicí plovoucí, leknínem bělostným a s kriticky 
ohroženou nepukalkou plovoucí a stulíkem žlu-
tým.. Břehy jsou porostlé kosatcem žlutým  a žab-
níkem trávolistým. Na přilehlých loukách místy 
kvete prstnatec májový.

Vodní  plocha a přilehlé luhy s olšinami posky-
tují životní prostředí druhově bohaté fauně. Bylo 
zde pozorováno na 160 druhů ptáků, z toho 86 zde 
zahnízdí, např. bukáček malý, čírka modrá, lžíčák 
pestrý, chřástal kropenatý, vodouš rudonohý, be-
kasina otavní. Rybník je významnou zastávkou 
vodního ptactva na jarních a podzimních tazích.

Mokřady s přilehlými mokrými loukami hostí 
pestré hmyzí společenstvo. Bylo zde zjištěno 21 
druhů vážek. Z brouků zde žije rákosníček, vzác-
ný monofág na leknínu a stulíku, řada mokřadních 
druhů střevlíkovitých brouků.  

Prostředí  vyhovuje zástupcům obojživelníků a 
plazů. Zoogeograficky je významná užovka pod-
plamatá. Běžná je zde užovka obojková a z plazů 
ještě ještěrka obecná a ještěrka živorodá. Zjištěni 
byli skokani ostronosý, skřehotavý, štíhlý, zelený 
a rosnička zelená. Kvalitu vodního prostředí indi-
kuje i čolek velký. V chráněném území žije cel-
kem 10 druhů obojživelníků.

Z velmi pestré  flóry zaujme kosatec žlutý, lek-
nín bělostný, stulík žlutý  nebo žabník trávovitý. 

Na hrázi rybníka rostou dub letní, olše lepkavá, 
javor klen a vrba křehká.

Přírodní  rezervace Dařanec

Katastrální území: Vřesina u Opavy 
Výměra: 32,94 ha 
Nadmořská výška: 245 – 285 m 
Vyhlášeno: roku 1969

Jedná  se o jednu z mála zachovalých dubových 
bučin, které tvoří pozůstatek přirozené lesní a by-

linné skladby Hlučínské pahorkatiny. Stromové 
patro zde tvoří hlavně habr obecný a dub letní, 
především ve východní části je hojná bříza pýřitá. 
Ve sporadicky vyvinutém keřovém patře většinou 
převažuje přirozeně zmlazující habr.

Podrost tvoří zapojený trávník ostřice třeslicovi-
té. Rostou zde i karpatské prvky – pryšec man-
dloňovitý a ostřice chlupatá. Na loučce při seve-
rovýchodním okraji rezervace byla v roce 1996 
nalezena populace ohroženého druhu hadího jazy-
ku obecného.

Rezervace hostí  hmyz typický pro dubové po-
rosty – k teplomilným broukům patří např. ohro-
žený brouk krajník hnědý, mrchožrout housenkám 
a vzácná dlouhošíjka velká, jejíž larvy se vyvíje-
jí pod kůrou starých listnatých stromů. Dále zde 
můžeme najít tesaříka, který patří mezi ojedinělé 
druhy původních doubrav, a ohroženého střevlí-
ka. V dutinách stromů pravděpodobně hnízdí silně 
ohrožený strakapoud jižní.

Polesí  v minulosti náleželo panstvím Lichnov-
ských a Rotschildů, které  zde měly své územní 
hranice. Před nimi bylo majetkem Eichendorfů ze 
Šilheřovic. Majitelé panství si zde nechávali vy-
sazovat tzv. hraniční duby, z nichž některé přetr-
valy dodnes. Mezi ně patří i Mechtildin dub čili 
„Mechtildeneiche“, v jehož blízkosti je bludný ká-
men ze skandinávské ruly, který byl dovlečen le-
dovcem.  V současné době zbylo z dubu jen torzo.

Zajímavostí  je to, že přes tuto přírodní rezervaci 
vede cyklotrasa.

Přírodní  rezervace Koutské a Zábřežské  louky

Katastrální území: 
Kravaře ve  Slezsku, Zábřeh u Hlučína 
Výměra: 202,93 ha 
Nadmořská výška: 225 – 235 m 
Vyhlášeno: roku 2007

Chráněn je ojedinělý ucelený komplex mokřad-
ních luk, rozptýlené zeleně a luhů se zbytky mrt-
vých ramen a periodicky zaplavovaných tůní v 
nivě řeky Opavy, ucelený komplex mokřadních 
luk, mokřadní ekosystémy s výskytem zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin a významné 
hnízdiště ptačích druhů. Jedná se o nejhodnotnější 
zachovalou mokřadní oblast na Hlučínsku.

V současné době se na podmáčených půdách na-
cházejí zejména společenstva pcháčových a bez-
kolencových luk s řadou vlhkomilných druhů. 

Plošně největším lesním porostem je lužní les na 
severu území, tvořený především porostem olše 
lepkavé a  křížencem topolu černého, roste zde 
i jasan ztepilý a ojediněle jeřáb obecný. Z dal-
ších dřevin se početně vyskytují četné druhy vrb, 
a to jak stromového, tak keřového vzrůstu, méně 
lípa srdčitá, dub letní, smrk ztepilý, borovice les-
ní a  bříza bradavičnatá, z keřů pak zejména bez 
černý. Bohatě zastoupeny jsou porosty lemující 
vodní kanály a  tůně, které tvoří především vrby 
stromového i keřovitého vzrůstu. Méně se pak 
vyskytuje dub letní, kalina obecná , brslen ev-
ropský a bez černý. Významným prvkem území 
jsou solitérně rostoucí stromy a keře, především 
mohutné kmeny vrb. Fauna vázaná  na území a 
jeho okolí je poměrně bohatá a její pestrost je od-
razem zachovalosti přírodního prostředí. Na bo-
hatá rostlinná společenstva je vázaná řada živo-
čichů, včetně mnoha zvláště chráněných druhů. 
Na území bylo nalezeno 12 druhů vážek. Z vzác-
ných druhů brouků byly zjištěny např. střelvíček, 
zobonoska, lesknáček nebo krutihlav. Na lokali-
tě nalezneme také vzácného modráska bahenního. 
V  území a  jeho blízkém okolí byl zaznamenán 
přímý výskyt celkem 9 druhů obojživelníků – ro-
puchy obecné, ropuchy zelené, skokana zeleného, 
skokana štíhlého, skokana ostronosého, rosničky 
zelené, skokana skřehotavého a  skokana krátko-
nohého. Z plazů byly v území zaznamenány ješ-
těrka živorodá, ještěrka obecná a užovka obojko-
vá. Celkem bylo na území zaznamenáno 95 druhů 
ptáků, z nichž k nejvýznamnějším patří brambor-
níček černohlavý, bramborníček hnědý, kopřivka 
obecná, krkavec velký, moudivláček lužní, slavík 
obecný, ťuhýk obecný, chřástal vodní, žluva hajní 
a mnoho dalších. V  území a  jeho blízkém oko-
lí byl zaznamenán přímý výskyt celkem 21 druhů 
savců, další čtyři druhy se vyskytují velmi prav-
děpodobně. Z nejvýznamnějších je to bobr evrop-
ský, veverka obecná, ježek západní, myška drob-
ná a rejsec vodní..

Hlavním dlouhodobým cílem ochrany přírody 
a krajiny v přírodní rezervaci je zajistit zachová-
ní území s mozaikou luk, mokřadních olšin, sítí 
drobných vodních toků typických pro údolní nivu 
řeky Opavy na Hlučínsku. Je potřebné zachovat 
lokalitu jako významné hnízdiště i tahovou cestu 
ptáků a významné území pro existenci celé řady 
živočišných druhů vázaných na rozsáhlé luční bi-
otopy, mokřady a lesní porosty. Těchto cílů  je 
možné dosáhnout zlepšováním stavu celého úze-
mí pomocí aplikace šetrného, časově vhodně pro-
váděného kosení luk. Dalším ze stěžejních cílů je 
vhodnou péčí a nápravou hydrologického režimu 
udržovat a  podporovat biotopovou rozmanitost 
lokality se zaměřením na ochranu mokřadních 
společenstev. Současně  je potřeba chránit úze-
mí před aktivitami jež znamenají  její narušování, 
případně negativní ovlivnění  (neřízená myslivost, 
přeorávání luk, případná  těžba štěrkopísků atd.). 
Přes přírodní  rezervaci vede částečně cyklostezka 
na Mokré Lazce.                           Soňa Prášková
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Původním hnízdištěm rorýsa obecného (Apus 
apus) byly skalní štěrbiny a občas i dutiny ve 
stromech. Od středověku začal rorýs využí-
vat k hnízdění lidské stavby a dvacáté století 
mu poskytlo spoustu příležitostí v panelových 
stavbách. V dnešní době žije až 95 % popu-
lace rorýsů společně s člověkem pod jednou 
střechou.  

Co možná  o rorýsovi víte a nevíte: 

n Jedná se tažný druh, který zimuje v Africe.
n Zdrží se u nás krátkou dobu, přilétá ve druhé 

polovině dubna a odlétá v průběhu srpna
n Vytváří trvalé partnerské svazky.
n Má velmi silnou vazbu na místo hnízda. Do-

káže se ze zimoviště vrátit na centimetry 
přesně.

n Po zničení hnízdiště mu trvá minimálně dvě 
sezóny než obsadí nové hnízdiště.

n Dožívá se cca 7 let.
n Hnízdí jednou ročně. Snáší 2-3 vejce do hníz-

da postavené z materiálu, který doslova po-
chytal ve vzduchu.

n Vzhledem ke stylu hnízdění musí mláďata 
opustit hnízdo plně opeřená a schopná oka-
mžitého letu, proto vývoj mláďat trvá poměr-
ně dlouho, cca 40 dnů.

n Je čistotný – rodiče odnáší trus mláďat z hníz-
da, nepřenášejí žádné nemoci či parazity.

n Celý život vyjma hnízdění tráví ve vzduchu, 
kde loví, spí a páří se.

n Dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody 
a krajiny (dále jen zákon) je zvláště chráně-
ným živočichem.

Společný život lidí a rorýsů má ale svá úskalí – 
stavby je po čase nutno opravit. Dochází k opra-
vám budov při nichž si často majitel neuvědo-
muje, že zničí hnízdo rorýsa či přístup k němu, a 
tím zmenší počet hnízdních příležitostí. Může to 
dojít i tak daleko, že stavební úpravy provádí v 
hnízdí době a podaří se mu doslova zazdít samici 
na vejcích či mláďata v hnízdě. Přestože je tako-
vá činnost  zakázána a pokutována, tak nezabrá-
ní v mnoha případech případě zničení hnízdiště. 
Při současném tempu zateplování domů, má pak 
rorýs malou šanci na postavení nového hnízda a 
vyvedení dalších potomků. 

Jak tedy správně postupovat při opravě stav-
by, aniž bychom rorýsům ublížili? 

Ideálním stavem při rekonstrukci stavby je 
provádět práce mimo dobu hnízdění  a ponechat 
prostupné všechny vletové otvory a dutiny za 
nimi. Tyto podmínky bohužel často není možné 
splnit. Proto pokud si nejsme jisti, zda nám ro-
rýsi v budově hnízdí nebo dojde k takové úpravě 
budovy, kdy skutečná i pravděpodobná hnízdiště 
budou zničena, je vhodné si jednu hnízdní sezó-
nu před rekonstrukcí sjednat ornitologický prů-

zkum u osoby se zkušeností v této problematice.  
Jak již bylo uvedeno, rorýs je čistotný pták, 

takže mimo dobu hnízdění nelze jeho vazbu na 
danou dutinu potvrdit či vyvrátit. Ornitolog v 
hnízdní sezóně zjistí, zda je dům obýván rorýsi 
či ne a doporučí objednateli způsob postupu re-
konstrukce ve vztahu k rorýsovi. Pokud by mělo 
dojít k zničení rorýsem užívaného sídla, tzn. du-
tiny s vletovým otvorem, dále pokud by se stav-
ba rekonstruovala v době hnízdění rorýse (tj. od 
20.4. do 10.8.) je potřeba na tuto činnost požá-
dat o výjimku dle zmiňovaného zákona. Na úze-
mí chráněné krajinné oblasti (CHKO) je potře-
ba se obrátit na Správu CHKO, mimo CHKO na 
krajský úřad. Aby tyto orgány ochrany přírody 
mohly správně rozhodnout, potřebují dostatečné 
podklady, které jim poskytne právě zpráva výše 
uvedeného ornitologického průzkumu. 

Problematikou rorýsů  se v současné době vel-
mi intenzivně zabývá Česká společnost ornitolo-
gická (ČSO). Vytvořila webové stránky (www.
rorysi.cz) zaměřené pouze na tuto problematiku. 
Stránky přináší spoustu zajímavých a důležitých 
rad, jak rekonstruovat a zachovat hnízdiště aniž 
by to opravu domu nějak znehodnotilo. Další in-
formace o rorýsech můžete získat např. v bro-
žurce uvedené na adrese: www.ceson.org/docu-
ment/brozura_final.pdf. 

Stavby neobývají  pouze rorýsi 

V hnízdní době mohou vletové otvory a dutiny 
za nimi obsadit např. vrabec, rehek, sýkora. Ač 
se nejedná o zvláště chráněné živočichy, i zde 
je potřeba dodržovat zákon, tzn. nesmí v rámci 
stavby dojít k rušení při hnízdění či usmrcování 
těchto jedinců ani jim ničit jejich využívaná síd-
la. Pokud neexistuje jiné uspokojivé řešení, lze 
požádat o odchylný postup obecní úřad obce s 
rozšířenou působností.

Další živočich, který může budovu obývat je 
netopýr. Všichni netopýři jsou chráněni záko-
nem a řadí se mezi zvláště chráněné druhy. U ne-
topýrů je problematika složitější, neboť mohou 
budovu využívat po celý rok a v různých úkry-
tech. Pokud víte nebo si myslíte, že u Vás neto-
pýři bydlí, je potřeba oslovit odborníky (tzv. chi-
ropterology), kteří Vám poradí jak postupovat. 
Kontakty na odborníky v kraji, ať už ornitology 
či chiropterology, Vám poskytnou obce, krajský 
úřad či Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Prosím, nezapomínejte na své „spolubydlící“ 
a uvažte kolik nepříjemného hmyzu ve Vašem 
okolí jejich přičiněním zmizí. 

Mgr. Jana Kristianová
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 

Správa chráněné krajinné oblasti Poodří 
a Krajské středisko Ostrava.

Rorýsi – žijí ještě stále s námi? 

Červené šipky ukazují  na možná hnízdiště rorýse 
obecného (větrací šachta pod střechou nebo ke spí-
ži, dutina ve spáře mezi panely vzniklá po vypadnutí 
izolační hmoty)                     Autor: Jana Kristianová

Příklad ukončení větracího otvoru pod střechou. La-
mely plastové koncovky ve spodní části jsou vyříznuty 
– vstup je rorýsovi umožněn, v horní části zachovány 
– zábrana proti dešti
                                                       Autor: archiv ČSO 
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Vyhodnocení  soutěže základních škol ve sběru papíru 
Město Hlučín uspořádalo tak jako každoročně i letos v rámci kampaně ke Dni Země pro základní ško-

ly v Hlučín soutěž ve sběru starého papíru. Aby soutěž byla spravedlivá i pro malé školy, množství se-
braného papíru se vždy přepočítává na 1 žáka. Letos se soutěže zúčastnily 4 školy a výsledky byly ná-
sledující: 

celkové množství (kg) na 1 žáka (kg) pořadí  škol         
1. ZŠ Darkovičky 3.660 47,5 1
2. ZŠ Dr. M. Tyrše 7.823 29,6 2
3 ZŠ Rovniny 12.499 21,8 3       
4. ZŠ Hornická 6.110 17,0 4 
 
Slavnostní vyhodnocení  proběhlo 18. května na městském úřadě. Všechny zúčastněné školy obdržely 

knižní odměnu a vítězná škola ZŠ Darkovičky navíc i finanční částku 3.000 Kč. Všem školám i jejich 
žákům děkujeme za účast a vítězné škole gratulujeme. 

Soňa Prášková

Poslední dubnová a první květnová sobota byla 
ve znamení mladých rybářů, kteří se sešli na 
hlučínské štěrkovně.

Konaly se zde dvě  soutěže pro děti. První z nich 
pod názvem „Zlatá udice“ byla ve znalostech a 
také rybolovné technice. Mladí adepti si mohli 
vyzkoušet své znalosti v testu a přichystány pro 
ně byly i technické disciplíny. Stává se již tradicí, 
že dívky dominují ve znalostech, zatímco chlap-
ci jsou lepší spíše v technice. Příjemným překva-
pením jistě bylo, že se znalosti a dovednosti dětí 
zlepšují, což je i příslibem do budoucna.

Mezi chlapci obsadil 1. místo Matouš Smatana, 
2. místo Kryštof Jančík a 3. místo Jiří Černota. Z 
dívek pak 1. místo Lucie Kepaková, 2. místo Ma-
rie Bálková a 3. místo Karolína Mučková. 

Část dětí byla pasována na rybáře a mohla si 
tak vyzkoušet svou šikovnost následující sobotu 
v soutěži v lovu ryb udicí. Ta byla určena široké 
dětské veřejnosti, ale tentokrát šlo o ryze praktic-
ké dovedností při chytání ryb. Proto i jediným kri-
tériem pro vítěze byl počet chycených ryb.

Taktiky dětí byly různé, některé vsadily na splá-
vek, jiné se spoléhaly na položenou s návnadou 
dále od břehu. V průběhu soutěže vál silný vítr, 
který ztěžoval náhozy zvláště se splávkem. Úlov-

Mladí rybáři soutěžili

ky proto nebyly valné a malí rybáři se tak mohli 
radovat jen z úlovků plotic.

Nejvíce, celkem 11, jich nachytala Maruška Bal-
ková a právem získala první  místo. Z rukou pana 
Rostislava Beinhauera, vedoucího rybářského 

kroužku Domu dětí a mládeže v Hlučíně obdrže-
la pohár, medaili a pamětní list. Ani ostatní děti 
nepřišly zkrátka. Každé z nich obdrželo pamětní 
list a věcnou cenu, které do soutěže věnoval stálý 
sponzor soutěže pan Patrik Kotterba. 

Město Hlučína již  několik let spolupracuje s fir-
mou ASEKOL s.r.o., která organizuje v celostát-
ním měřítku zpětný odběr elektrozařízení. Na zá-
kladě smlouvy mezi městem a ASEKOLEM jsou 
od 15. dubna umístěny 3 červené kontejnery na 
elektroodpad z domácností, baterie a akumulátory 
i u nás. Jeden je umístěn v Hlučíně na parkovišti 
Bochenkova, další v Bobrovníkách na ulici Požár-
nická - u Jednoty a poslední v Darkovičkách na 
ulici Kozmická - u Jednoty. Takže nyní již nemu-
síte s těmito odpady jezdit jen na separační dvůr 
na ulici Markvartovická, který provozují TS Hlu-
čín s.r.o., ale máte možnost k separaci těchto opa-
dů využít i tyto kontejnery.           Soňa Prášková

Další rozšíření  možností separace elektrozařízení 
z domácností a baterií a akumulátorů

V záchytné stanici pro psy v Hlučíně na ul. 
Markvartovické, v areálu TS Hlučín s.r.o. 
se nyní nachází 5 psů čekajících na své nové 
pány.  Jejich fotografie najdete na hlucin.
cz/Pro občany  > psí útulek.

Telefon   595 043 591

Návštěvní hodiny:   
pondělí - pátek: 6:00 - 18:00 hod.  
sobota - neděle: 8:00 - 12:00 hod.

Odběr pejsků:
pondělí - pátek: 6:00 - 14:00 hod.

Sponzorské dary na provoz psího útulku lze 
poskytovat:
1. v naturáliích (granule pro psy) - odevzdat 

přímo na TS Hlučín s.r.o., ul. Markvarto-
vická

2. finanční  na pokladně MěÚ Hlučín. Na po-
žádání vám bude vystaveno potvrzení měs-
ta o přijetí daru (o potvrzení požádáte přímo 
na pokladně)

3. finanční převodem na účet: 000019-
1843589399/0800, vedený u České spo-
řitelny a.s., pobočky Hlučín, var. symbol 
6490311. Na požádání vám bude vysta-
veno potvrzení města o přijetí daru (o po-
tvrzení požádáte odbor životního prostře-
dí a komunálních služeb, p. Dedkovou, tel: 
595020231).

Záchytná stanice
pro psy
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Datum Čas Akce Místo konání Pořadatel
1.6. 8:00 Den otevřených dveří a Dětský den Záchranný útvar 

HZS ČR Hlučín 
Záchranný útvaru HZS ČR Hlučín - tel.: 950 749 221

1.6. 8:30 a 
10:00 

Hudební Tramtárie 2 aneb Když pís-
ničky ožijí – pro MŠ a ZŠ 

Kulturní dům Kulturní centrum, ZŠ Rovniny, ZŠ dr. M. Tyr-
še, ZŠ Hornická - tel.: 558 270 102

2.6. 17:00 Hudební Tramtárie aneb když písničky ožijí Kulturní dům Kulturní centrum, ZŠ Rovniny, ZŠ dr. M. 
Tyrše, ZŠ Hornická - 558 270 102

6.5. - 3.6.   O pravěku víme víc (výstava prací žáků ZUŠ) Prostory zámku ZUŠ Hlučín, výtvarný obor - 552 309 142
4.6. 21:00 Zámecká noc strašidel Start: Mírové náměstí Kulturní centrum, Dům dětí a mláde-

že Hlučín - tel.: 558 270 101
4.6.   Dětský den Hřiště FK Darkovičky Základní škola Darkovičky - tel.: 595 058 257
6.6. 17:00 Fotovýstava: Hlučín v detailech 2011 Zámecké televizní studio Kulturní centrum, tel.: 558 270 101
6.6. od 14:00 Zápis do tanečních Kulturní dům Kulturní dům - tel.: 595 043 397
8.6. od 10:00 Ruku v ruce aneb Den sociálních služeb Mírové náměstí MÚ Hlučín - tel.: 595 020 317
9.6. 17:00 Podvečer s J. Schlossarkovou Evangelický kostel Kulturní centrum - tel.: 558 270 102
10.6.   Klub Patchwork Dům dětí a mlá-

deže Hlučín 
Dům dětí a mládeže - tel.: 595 041 156

10.6.   Puzzle turnaj Dům dětí a mlá-
deže Hlučín 

Dům dětí a mládeže - tel.: 595 041 156

10.6.   Klub drátování Dům dětí a mlá-
deže Hlučín 

Dům dětí a mládeže - tel.: 595 041 156

11.6. 10:00 Velká cena Hlučína 2011 Hlučínské jezero Oldracing club - tel.: 595 044 444
od 14.6.   Chléb náš vezdejší ... od zrníč-

ka k bochníku (výstava) 
Muzeum Hlučínska Muzeum Hlučínska - tel.: 595 041 617

14.6. 17:00 Viva la Revolución?  (autorské čtení Evy Tvrdé) Zámek Městská knihovna - tel. 558 270 106
16.6. - 
17.6. 

vždy od 
16:30 

Absolventské koncerty ZUŠ P. J. Vejvanovského Evangelický kostel Základní umělecká škola P. J. Vejvanovského - tel.: 
595 041 216

24.6.   Helax party Hlučínské jezero David Klimša - rádio Hellax
25.6. 14:00 Hlučínské slavnosti Mírové náměstí Město Hlučín, Kulturní centrum - tel.: 558 270 102
25.6.   Turnaj WFC 2011 Hřiště FK Darkovičky FK Darkovičky - tel.: 603 367 410
25.6.   Streetbasketball - otevřený turnaj v basketbalu Hlučínské jezero Správa SRA - tel.: 595 043 677
    Dny bez úrazů Mírové náměstí Město Hlučín, OŽP a KS - tel. 595 020 233
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Ekologická příloha
Víte, jaká jsou kolem
Hlučína chráněná území?

Majáles jsou oslavy příchodu máje a oslava krás studentského života. 
Co dělá Majáles takovým jaký je? Příjemní, mladí a pozitivně naladě-
ní lidé. Tradice majálesu ve městě se podařilo obnovit už minulý rok a 
je jen dobře, že velký zájem studentů podpořil nadšení pořadatelů pro 
uspořádání dalšího ročníku. Ten se letos konal poslední dubnový pátek.

Majáles jsou charakteristické  průvody různě recesisticky oblečených stu-
dentů napříč  městem, a ten letošní, který začal průvodem studentů od Gym-
názia J. Kainara, se nesl v duchu tradičních dětských postaviček Šmoulů.

„S přípravami akce jsme začali už v lednu letošního roku. Nejde jen o to na-
smlouvat vystupující skupiny, ale dát dohromady i peníze na takovou akci,“ 
říká Honza Sonnek, student Ostravské univerzity, rodilý Hlučíňák, který stál 
u zrodu akce.

Hlučínský Majáles 2011 byl především velký hudební festival spojený s 
bohatým programem na Mírovém náměstí. Vystoupily v něm kapely Hor-
kotěžko, Zelene Zlato, Vehykl, Black Roll, Beatles Collection Band a svými 
osobitými texty a efekty zpestřil program i Xavier Baumaxa.

„Na loňském Majálesu jsme se poučili a tak jsme letos zvětšili podium a 
zařídili lepší osvětlení. To bylo na atmosféře při vystoupeních znát. Na roz-
díl od Majálesů ve velkých městech je ten náš výjimečný právě svou intim-
nější atmosférou. Myslím, že k velké účasti přispělo i to, že jsme nevybírali 
vstupné. Rádi bychom to dodrželi i příští rok. Samozřejmě, že bez finanční 
podpory města a dalších sponzorů by to nešlo,“ přibližuje zákulisí celé akce 
Sonnek.

Hudební produkce na jevišti střídalo adrenalinové vystoupení na freesty-
lových kolech a při krkolomných kouscích jezdců se až tajil dech. Program 
probíhal od odpoledne až do pozdních nočních hodin a zúčastnilo se jej více 
než tisíc návštěvníků.

Majáles 2011

 „Ohlasy na letošní ročník jsou velmi dobré. Na facebooku jsem nenašel je-
dinou negativní reakci zúčastněných. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na 
přípravě podíleli, především pak Marcele Buryové, koordinátorce Komunit-
ního plánování města Hlučín, a členům žákovského parlamentu, ale bez nad-
šení spousty kamarádů se taková akce ani dělat nedá. Určitě do toho půjdeme 
příští rok znovu. Máme už spoustu nápadů jak některé věci ještě vylepšit,“ 
uzavírá hodnocení letošního Majálesu Honza Sonnek.                           (mp)

Nablýskané  limuzíny, sportovní i závodní au-
tomobily a motocykly, na nichž jezdili nebo zá-
vodili naši dědečkové. 

To budou lákadla, která přivedou v sobotu 
11.6.2011 na hlučínskou štěrkovnu stovky auto-
mobilových a motocyklových fandů a sběratelů. 
A nebudou zde k vidění jenom muzeální kous-
ky. Téměř všechna vozidla jejich majitelé prože-
nou na závodním okruhu a každý z nich se bude 
snažit co nejlépe umístit již ve IV. ročníku Velké 
ceny Hlučína – stihacího závodu veteránů. V kaž-
dém kole budou závodit minimálně dva stejně vý-
konné stroje v příslušné kategorii. Po odstartová-
ní letmým startem, jezdci projedou minimálně dva 
okruhy, aniž by se potkali. V jednom z nejatraktiv-
nějším diváckém místě, a to v místě startu a cíle, 
se budou jezdci míjet a  bude tak vidět, jak si jez-
dec vede v závodě.

Akce je v České republice, ale také v Evropě oje-
dinělá a přispívá ke zvýšení společenské prestiže 

Hlučína a Hlučínska. Předešlé ročníky přilákaly 
nejen dospělé, ale i celé rodiny s dětmi. Pro zvý-
šení atraktivnosti bude souběžně se stíhacím zá-
vodem probíhat soutěž elegance historických vo-
zidel a burza dílů k těmto vozidlům.

Během akce se uskuteční celá řada doprovod-
ných akcí  včetně exhibice Libros Tatra teamu, 
koncertu skupiny EŠBENT a večerní rockové dis-
kotéky Jiřího Jandy alias Xandy zakončené ohňo-
strojem nad jezerem. Široká veřejnost bude mít 
možnost strávit příjemnou sobotu, během níž se 
určitě pobaví celé rodiny. Pozvání přijala řada 
známých osobností mezi sběrateli historických 
vozů, ale i osobnosti bývalých a současných  au-
tomobilových a motocyklových závodníků.

Za přípravou stojí obrovské  nadšení místních 
fandů a členů Oldracing clubu Hlučín. Velkou 
cenu Hlučína zaštítili Rotary Club Ostrava Inter-
national, město Hlučín a Sdružení obcí Hlučínska.
Více na www.oldracing.cz.                Tomáš Barták

Stíhací závody veteránů – Velká cena Hlučína 2011

Čtěte na straně 4

Cena Fair play
Víte, jaká jsou kolem
Hlučína chráněná území?

Čtěte na straně 3

Hlučínský talent
Tanečníci se o víkendu 
potkali v Hlučíně...

Místo kytičky
Přivítali jsme: 
Škutová Kristina *2010
Kružberský Jakub *2011 
Šafarčík Michal *2011
 
Jubilanti: 
Bartová Růžena *1909
Bedrunková Marie *1921
Sovová Františka *1926
Šimůnková Jarmila *1927
Pudichová Anna *1927
Plačková Markéta *1927
Tomisová Hildegarda *1928
Podlovská Božena *1929
Cigán Arnošt *1937
Tkačíková Zdeňka *1938 
 
Rozloučili jsme se: 
Schullová Alžběta *1917
Jankůjová Hildegarda *1923
Rončková Antonie *1925

Chtěli bychom poděkovat paní Evě Kociánové 
z OKD, která dne 9.5.2011 našla miláčka našich 
dcer, yorkšírského teriéra Angie.
Nejen že se o ni hezky postarala, ale také udělala 
vše pro to, aby se co nejdříve vrátila do naší rodi-
ny.Proto Vám patří veliký dík za navrácení úsmě-
vu na rty našich dcer Sandry a Annemarie.
Děkujeme moc za to, jak jste se zachovala. Lucie

Poděkování

Tradiční Jarní běh 
Kulturní centrum Hlučín –  středisko Kulturní 
dům uspořádalo dne 6. května počtvrté Jarní 
běh Kulturního domu pro školy a gymnázium 
v Hlučíně.

Tentokrát byla obvyklá trasa závodu odlišná 
kvůli výkopovým pracím na sídlišti. Pořadatelům 
se ale přesto povedlo vytýčit bezpečnou trasu přes 
Rovniny. Soutěžilo se ve třech kategoriích – prv-
ňáčci se svými učiteli, 6. a 7. třídy a 8. a 9 třídy 
spolu s primou a sekundou z gymnázia. Tradič-
ně se tak utkaly dívky a chlapci o putovní poháry 
kulturního centra a krásné medaile pro všechny. 
V kategorii děti s učiteli dostali účastníci věcné 

ceny. Pro všechny bylo přichystáno malé  občer-
stvení. Účastníky letošního ročníku, který  byl 
u příležitosti 50 let KD Hlučín, přišli povzbudit 
předsedkyně kulturní komise města, ředitel Kul-
turního centra a občané města (nejstarší z diváků 
byl 79letý bývalý běžec p. Jiří Mušálek). V kate-
gorii děti s učiteli zvítězila ZŠ Rovniny. V katego-
rii 6. a 7. tříd zvítězila  ZŠ Dr. Miroslava Tyrše a v 
kategorii 8. a 9. tříd a gymnázia  J. Kainara obhá-
jili prvenství žáci ze ZŠ Hornické.

Všem účastníkům patří obdiv za jejich sportovní 
výkony, učitelům poděkování za spolupráci při sa-
motném závodě a pořadatelům za organizační  za-
bezpečení.                                 Miroslav Houžvička 

ved. KD a kina Hlučín

Možná se vám tento měsíc přihodí, že v ulicích 
města 23. června potkáte zvláštní osoby a osůb-
ky, které budou vzbuzovat úžas. Věřte, nebude 
se jednat o vaše zdání, ale bude to skutečnost.

Žáci ZŠ Generála Svobody se totiž v rámci pro-
jektového vyučování přenesou do pravěku.  Bu-
dou se seznamovat s nejstarší a nejdéle trvající 
dějinnou etapou. Dozví se o tehdejší lidské spo-
lečnosti, kultuře, nejstarších nálezech, o materiá-
lech, z nichž si lidé vyráběli nástroje, o jejich ži-
votě, bydlení a pravěkých zvířatech. Když vám 
něco zavoní přímo do nosu, zajisté to nebude nic 
jiného, než mamutí žebírka připravená na pravém 
pravěkém ohni. Ve vlastnoručně ušitém oděvu oz-
dobeném šperky a s vyrobenými zbraněmi se vy-

dáme na lov zvěře a sběr plodů, rostlin, semen, 
zejména do okolí vodní plochy Štěrkovny. Po ná-
vratu si vyrobíme proplétané košíky a koše. Ať 
máme kde bydlet a spát, musíme si postavit jesky-
ni a vyzdobit ji malbou s motivy pravěkých zví-
řat. Jsme přece v pravěku, kde bude velká legrace, 
spousta zábavy a dalších zajímavých aktivit. 

Je vám líto, že to všechno neuvidíte? Jestli se 
chcete alespoň na krátkou dobu ponořit do jiné 
dějinné etapy, tak vás srdečně zveme na návštěvu 
do areálu i budovy naší školy. Můžete se zastavit 
od 17 hod. do 19 hod., kdy na vlastní oči spatříte 
pravěké pletení košíků, stavbu i malbu jeskyně, ve 
které se potom klidně vyspíme.

Lenka Smetanová

Život v pravěku tentokrát v prostorách školy

Město Hlučín prodá obálkovou metodou by-
tovou jednotku č. 1194/18  o velikosti 2+1 a 
výměře 61,30 m2, v Hlučíně, ulice ČSA 28, 
včetně spoluvlastnického podílu na společ-
ných částech domu čp. 1194 a zastavěného 

pozemku parc.č.2088/5 v k.ú. Hlučín s urče-
ním minimální kupní ceny 750 000,- Kč. 
Nabídky v zalepených obálkách označe-
ných: „Výběrové řízení na bytovou jed-
notku č.1194/18 na ulici ČSA 28 v Hlu-
číně – NEOTVÍRAT“, posílejte do 31. 
7. 2011 na adresu: MěÚ Hlučín, Mí-

rové  náměstí 23, 748 01 Hlučín. 
Zájemci si mohou nemovitost prohlédnout 
za přítomnosti pracovníka úřadu ve dnech 
29.6.2011 a 20.7.2011 vždy v 16.00 hod. 

Bližší informace budou zájemcům poskyt-
nuty na odd. městského majetku MěÚ Hlu-
čín tel. 595 020 210, 595 020 263, e-mail: 
zmrzlik@hlucin.cz, kosmova@hlucin.cz

n Prodám piano KREYSSIG, černý lak, celo-
pancéřované, ve velmi dobrém stavu. Cena 
16 000 Kč. Při rychlém jednání sleva. Tel.: 
604 908 790

n Prodáme byt 3+1 po celkové rekonstrukci, 75 
m2, na ulici 28. října Hlučín - Rovniny. Cena 
k jednání 1 650 000,- Kč. Tel.: 737 455 470

n Prodám byt v Ludgeřovicích, 2+kk, novo-
stavba 2010. Tel.: 724 100 120. 

n Prodám dr. byt 3+1 v Hlučíně OKD. Cena 
990 000,-. Tel.: 604 501 719.

Soutěž v prajzském nářečí 
V úterý  17. května 2011 uspořádalo Gymnázi-
um Josefa Kainara, Hlučín p.o. ve spolupráci s 
Muzeem Hlučínska recitační soutěž, která byla 
zaměřena na prajzské nářečí.

Celkem se zúčastnilo 9 žáků z 5 škol, kteří si pro 
porotu připravili básně Jany Schlossarkové, jež 
byla také jedním z porotců. V porotě dále zase-
dali paní Růžena Rostková, paní Marcela Trčalo-
vá (obě za pořádající hlučínské gymnázium), pan 
Metoděj Chrástecký (za spolupořádající Muzeum 
Hlučínska) a paní Eva Tvrdá, regionální spisova-
telka. Na prvním místě se umístila Lenka  Fojtíko-
vá (žákyně ZŠ Hlučín, Hornická) s básní „Zabijač-
ka“. O druhé místo se dělily studentky gymnázia 
Anna Hrbáčová a Tereza Laumerová. Třetí místo 
obsadila Kristýna Čočková reprezentující ZŠ Hať. 
Na závěr soutěže zarecitovala i paní Schlossarko-
vá dvě básně z vlastní tvorby.

        Kateřina Mrůzková,
Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín p.o., II.A

Soukromá řádková inzerce



Zahradnictví Michňa

U Stadionu 4, Hlučín (směr silo)

Po – Pá: 8.00 – 17.00 hod

So: 8.00 – 12.00 hod

Tel.: 777 555 499, 605 937 531

zahradnictvimichna@seznam.cz

www.zahradnictvi-michna.cz

realizace a údržba zahrad
a řez živých plotů

prodej: okrasných dřevin,
ovocných stromů a keřů,

hnojiv, zahradních substrátů,
postřiků a semen,

široký výběr letniček



Vytápění a koupelny pro Váš dům

Kontakt: Prodejna
Gass - eko s.r.o
Ostravská 16a
Hlučín 74 801

TEL: 595 043 388, 
595 041 599
Fax: 595 046 890
E-mail : gasseko@gasseko.cz
web: www.gasseko.cz* Cena neobsahuje DPH 

* * Nevztahuje se na zboží v jiné akci.

29 900,- 

14 900,- 

Zahradní program 
n  Hadice ½“ 12,50,- Kč/bm
n  Postřikovací pistole od 49,- Kč

Instalační materiál pro rozvod 
vody PPR a odpadů HT sleva 25%

Nakupujte bez DPH

Na zboží zakoupené v měsíci

červen Vám vrátíme 20% DPH**

Plynový Kondenzační kotel 
BAXI s ohřeven TUV  již od* 

Plynový kotel BAXI s ohřevem 
TUV již od* 
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