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hlučínskénoviny

Krajské čištění silnic už začalo, 
odstartovalo v Darkovičkách. 
Město se k úklidu po zimě připojí 
nejpozději v dubnu.

Čtěte na straně 4

Zasedání zastupitelstva se  usku-
teční netradičně v úterý. Konat  
se bude v Kulturním domě Hlučín 
14. března od 16 hodin.  

Čtěte na straně 6

Na zápisy prvňáčků už se při-
pravují všechny hlučínské  školy. 
Konat se budou v dubnu, do té 
doby mohou rodiče vybírat. 

Čtěte na straně 9

Tanečníci ze základní umělecké školy
se v březnu stěhují do moderních prostor
TANEČNÍ ODDĚLENÍ ZÍSKALO 
DŮSTOJNÉ, NOVOTOU VONÍCÍ 
ZÁZEMÍ PRO TRÉNINKY. 

Mladí hlučínští tanečníci už se těší 
na stěhování, od března budou žáci 
a studenti tanečního oddělení Zá-
kladní umělecké školy P. J. Vejva-
novského Hlučín trénovat v novém 
baletním sále. 

„Je to neuvěřitelný rozdíl. Teď 
jsme se v sále střídali s dalšími 
odděleními, takže jsme měli třeba 
uprostřed parketu postavené bicí. 
Do šatny jsme se skoro nevešli. 
Tady je to luxusní,“ komentovala 
nové prostory šestnáctiletá Ema 
Žurovcová. 

Nové zázemí pro tanec má škola  
v čerstvě opraveném domě na hlu-
čínském náměstí. Jeho rekonstruk-
ce se dělala postupně, nejprve se  
v roce 2015 dávalo do pořádku 
sociální zázemí přízemní pivni-
ce, poté se kompletně opravovalo 
první patro, kde vznikly nové pro-
story pro budoucí kavárnu, kance-
láře a hlavně baletní sál se šatnami  

a učebnami. Kanceláře už jsou pro-
najaté, nájemce prostor pro kavárnu 
se hledá. Tančit se v nových prosto-
rách začne od března. 

„Už čekáme jen na ozvučení sálu, 
bez kterého se neobejdeme. Moc se 

do nových prostor těšíme,“ řekla 
vedoucí tanečního oddělení hlučín-
ské zušky Klára Krejčířová. 

Celková rekonstrukce objektu při-
šla na necelých 9 milionů korun. 

„Myslím, že se povedla i zásluhou 

projektanta a stavební firmy,“ řek-
la místostarostka Blanka Kotrlová, 
která osobně hlídala průběh prací  
a kontrolovala výběr i kvalitu dodá-
vaných materiálů.

Ivana Gračková

Nový baletní sál studenty tanečního oddělení hlučínské základní umělecké školy nadchl.                     Foto: Ivana Gračková

Hlučín má po šesti letech nový územní plán
Nový územní plán vydali zastu-

pitelé Hlučína na svém jednání  
v úterý 21. února. Řadě soukro-
mých vlastníků stavebních pozem-
ků to umožní žádat na příslušných 
úřadech povolení pro výstavbu no-
vých rodinných domů. 

Nové stavební parcely přibyly ze-
jména v okrajových částech města, 
vesměs v lokalitách navazujících 
na současnou rodinnou zástavbu.

Nový územní plán neumožní vý-
stavbu žádného dalšího velkého 
supermarketu v centru města, což 

se stalo na zasedání hlavním před-
mětem diskuze; prostory pro vy-
budování větších prodejních ploch 
nad 2 tisíce metrů čtverečních jsou 
vyčleněny mimo historickou část 
města.

Dlouhodobě má v Hlučíně zájem 
o výstavbu svých prodejních pro-
stor řetězec Kaufland. Současné 
vedení města je ale proti, protože 
v Hlučíně je aktuálně sedm super-
marketů. Podle názoru radních je 
proto nový hypermarket ve čtrnác-
titisícovém Hlučíně zbytečný. 

Část opozičních zastupitelů  
s podporou některých občanů pro-
sazují výstavbu Kauflandu v kon-
krétní lokalitě u historického cen-
tra města vedle kasáren, koalice to 
odmítá.

„Našim zájmem je udržet v Hlu-
číně, zejména v historickém cent-
ru, drobné živnostníky, kteří svými 
prodejnami a provozovnami oži-
vují ulice. Nechceme vybydlené 
centrum, jako se to stalo v jiných 
městech po vybudování hypermar-
ketů v jejich centrech. Cílem je 

dále vytvářet z Hlučína příjemné 
místo pro bydlení. Chceme hlav-
ně podporovat výstavbu dalších 
rodinných domů, ne výstavbu dal-
ších obrovských krabic,“ řekl rad-
ní Rudolf Gogolín.

„Volby byly referendem občanů. 
Občané města před komunálními 
volbami věděli, kdo je pro Kau-
fland a kdo je proti. Členové hnutí 
Občané pro Hlučín od začátku tvr-
dili, že ve městě Kaufland nechtějí. 
A dostali nejvyšší počet hlasů.

Pokračování na straně 4



SLOVO STAROSTYn
Když prší tisícovky 
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Mám pro vás 
vzkaz, milí spolu- 
občané. Volal mi 
kolega Karel Kru-
pa, starosta nedale-
ké Bělé. Mám vyřídit 

Hlučíňákům jeho velké poděkování 
a já tak rád a s pýchou činím. Běl-
ský starosta při své předvánoční ná-
vštěvě Hlučína vybíral z bankomatu 
peníze z obecního účtu, protože po-
třeboval hotovost do pokladny. S tisí-
cikorunami v ruce se vypravil ke své-
mu vozu, když uklouzl a skončil na 
zemi. Bankovky se kolem něj snášely 
k zemi jako v nějaké podařené filmo-
vé scéně. Na místo se hned seběhlo 
několik lidí a než se Karel stihl po-
stavit a oprášit, už mu podávali tisí-
covky. Ani nestačil děkovat. Nakonec 
je všechny spočítal. Z původních 30 
tisíc měl 28. Usoudil, že to je vlastně 
hodně dobrý výsledek a už chtěl na-
stoupit do svého vozu, když z papír-
nictví vyběhla paní, sehnula se k ve-
dlejšímu autu a přinesla mu poslední 
dvě tisícikoruny. Karel Krupa odjíž-
děl domů s pocitem, že v Hlučíně ži-
jí pravděpodobně nejpoctivější lidi 
na světě. Když mi svoji historku vy-
právěl, byl jsem moc hrdý, že mlu-
vil o mém městě, o mých sousedech.  
A vzpomněl jsem si na Aristotelův ci-
tát: V nouzi poznáš přítele.

Občánky uvítáme opět v červnu
KRÁSNOU ATMOSFÉRU MĚLO 
SETKÁNÍ S RODIČI A JEJICH 
ČERSTVĚ NAROZENÝMI 
MIMINKY V ÚNORU.  

Letošní první vítání občánků se 
uskutečnilo v pátek 24. února a zú-
častnilo se ho pětadvacet miminek. 
Z toho bylo šestnáct děvčátek a de-
vět chlapců. Další uvítání nově na-
rozených Hlučíňáků radnice plánu-
je na červen. „Slavnostní vítání se 
týká dětí narozených od 1. červen-
ce 2016, které mají trvalý pobyt na 
území města Hlučína a jeho měst-
ských částí Bobrovníků a Darkovi-
ček,“ upřesnila Tereza Šimánková  
z komunitního plánování Městské-
ho úřadu Hlučín.

Rodiče, kteří se chtějí se svým mi-
minkem zúčastnit slavnostního ob-
řadu, se osobně nahlásí na odboru 
rozvoje hlučínské radnice v provoz-
ních hodinách, tedy v pondělí nebo 
ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý 
nebo ve čtvrtek od 8 do 14 hodin. 
Doložit musí originál rodného listu 
dítěte a svůj platný občanský prů-
kaz. Přesný termín bude zveřejněn 

v některém z dalších vydání Hlučín-
ských novin a na webu města. Bliž-
ší informace zájemci získají na tele-
fonním čísle 595 020 317 u Terezy 

Šimánkové, případně na e-mailu 
simankova@hlucin.cz. Osobně pak  
v budově B hlučínské radnice, dve-
ře B101.                                       (red)

Jedním z pětadvaceti dětí narozených ve druhé půli roku 2016, nebo v prvních 
týdnech roku 2017, byla i Sofinka, se kterou přišli její rodiče Kateřina Vepřeková 
a Jan Lorenc.                                                                                           Foto: Ivana Gračková

Společnost TS Hlučín bude hospodařit na svém
Prodej  pozemků  ve  vlastnictví 

města  Hlučína  městské  společ-
nosti  TS Hlučín schválili na svém 
zasedání ve středu 8. února zastupi-
telé města Hlučína. Jedná se o po-
zemky v areálu  TS  Hlučín,  které  
město  v loňském roce koupilo od 
soukromé osoby. 

„Pozemky jsme obchodní společ-
nosti TS Hlučín prodali za stejnou 
částku, za jakou jsme je koupili od 
soukromého  vlastníka,  tedy  bez 
zisku,“ uvedl vedoucí odboru měst-
ského  majetku  Miroslav  Zmrzlík. 
Město  pozemky  loni  odkoupilo 
zhruba za 1,3 milionu korun. 

„Pro koupi jsme se loni rozhodli, 
abychom umožnili další rozvoj are-

álu TS Hlučín. Také objekty společ-
nosti v areálu konečně nebudou stát 
na cizích pozemcích,“ uvedla mís-
tostarostka Hlučína Blanka Kotr-
lová. Na  části  pozemků  se  také  
budou stavět nové kotce městské 
záchytné stanice pro psy, kterou 
provozují TS Hlučín. 

„Hlučín  nemá  a  zatím  neplánu-
je zřízení klasického psího útulku. 
Jeho vybudování a hlavně následný 
provoz jsou velmi nákladné. Proto 
máme jen záchytnou stanici urče-
nou k umístění zatoulaných pejsků. 
Pokud si je nikdo delší dobu nevy-
zvedne, odvážíme je do psího útul-
ku, s nímž máme smlouvu. Je zaří-
zen i k dlouhodobému pobytu psů  

a navíc je tam i větší pohyb lidí, 
čímž roste šance, že se pejska,  
o kterého pravděpodobně  jeho  ma-
jitel  ztratil zájem, někdo ujme. Přes-
to jsme se rozhodli vybudovat nové 
kotce, které budou psům skýtat vět-
ší pohodlí,“ doplnila místostarost-
ka. Výhodou  umístění  v  areálu TS  
Hlučín mimo rodinnou a bytovou-
zástavbu je, že štěkot ze záchytné 
stanice neruší lidi bydlící v okolí.  
O pejsky umístěné v záchytné sta-
nici se denně stará pověřený pra-
covník. Společnost  TS  Hlučín  už  
připravuje projekt na nové kotce. 
Podle ředitele Romana Šťastného, 
by se mělo s jejich výstavbou začít 
v létě letošního roku.                 (iga)

Pošta v Bobrovníkách 
mění provozní dobu

Město zhasne světla
Zhasnutím  veřejného  osvětlení 

na náměstí i nasvětlení kostela Sv. 
Jana Křtitele a Červeného kostela 
se Hlučín opět připojí k celosvěto- 
vému  happeningu  Hodina  Země. 

Setmí se v sobotu 25. března od 
20.30 do 21.30.

„Symbolicky tak dáváme  najevo,  
že  nám  ochrana životního prostře-
dí a klimatu není lhostejná,“  uved-
la  místostarostka Hlučína Blanka 
Kotrlová.                                  (red) 

Farmářské trhy se vrací v březnu na náměstí
Jarní farmářské trhy, které budou 

letos plnit hlučínské náměstí už 
třetím rokem, odstartují v sobotu  
25. března. Poté se budou konat 
opět ve dvoutýdenních intervalech 
až do letních prázdnin.  

„Stále se snažíme rozšiřovat sor-
timent, který se na našich farmář-
ských trzích prodává. Uvítáme pro-
to další drobné výrobce a pěstitele, 
kteří by chtěli své produkty prezen-

tovat v našich stáncích. Protože na 
prodej  přebytků  vlastních  výpěst-
ků nebo drobných výrobků se zatím 
nevztahuje zákon o elektronické 
evidenci tržeb, nemusí si trhovci 
dělat starostí s nákupem pokladen,“ 
uvedla Veronika Antončíková z po-
řádající městské organizace Sport  
a kultura Hlučín. 

Přeprodej jinde koupených vý-
robků ale v Hlučíně nemá šanci. 

„Hlídáme si, aby u nás prodávali 
opravdu jen farmáři a samotní vý-
robci, aby byly naše trhy opravdu 
kvalitní,“ doplnila Antončíková. 

Další příležitost předvést své zbo-
ží budou mít trhovci na tradiční jar-
ní akci Velikonoční inspirace, která 
se bude konat na zámeckém nádvo-
ří v sobotu 8. dubna. Velikonoční 
bude nabídka zboží i doprovodný 
program.                                   (iga)

Pošta  partner  v  Bobrovníkách 
upravuje  provozní  dobu.  Poled-
ní přestávka bude kratší, ale pošta 
bude  o  půl  hodiny  dříve  zavírat.  
Změny budou platit od 1. března.  

„Nadále bude veřejnosti pošta k 
dispozici třicet hodin týdně,“ uved-
la vedoucí České pošty v Hlučíně 
Eliška Buhlová.  Nově bude otevře-
no od pondělí do pátku od 8 do 11 
hodin a od 13.30 do 16.30.      (red)



 [3] hlučínskénoviny město

Z RADY MĚSTAn
Rada města Hlučína v únoru
n vzala  na  vědomí  předloženou 

studii wellnes ve stávajících pro- 
storách sportovní haly Hlučín  
a rozhodla o pořízení dalších 
stupňů projektové dokumentace. 
n schválila přijetí dotace z Integro- 

vaného regionálního operačního 
programu na projekt Semafory  
u autobusového nádraží Hlučín ve 
výši necelých 3,4 milionu korun. 
n rozhodla přispět 3 tisíci korun 

do Nadačního fondu Svatovítské 
varhany. 
n uložila restaurovat pohřební ko- 

čár a najít pro něj vhodné místo. 
n přijala jako dar od Moravskoslez- 

ského kraje vybavení pro zásahy 
hasičů na vodě.  
n vyhověla žádosti občanů a roz- 

hodla omezit rychlost na silnici 
v ulici Pionýrské v Darkovičkách 
na 30 kilometrů v hodině. 
n rozhodla instalovat dopravní od- 

razová zrcadla v ulici Malánky  
u výjezdu ze hřbitova Březiny  
a v křižovatce ulic Lesní a Střední 
v Bobrovníkách. 
n rozhodla  vyměnit  stávající  do- 

pravní značky Dej přednost v jíz- 
dě za Stůj, dej přednost v jízdě!  
v křižovatce ulic Kozmická  
a Nový svět v Darkovičkách.  
n rozhodla provést a zafinancovat 

opravu schodiště v areálu sporto- 
viště FC Hlučín. 
n schválila opatření, která umožní 

pořídit dotisk katalogu doprová- 
zejícího stejnojmennou úspěšnou 
stálou expozici v Muzeu Hlučín- 
ska Kdo jsou lidé na Hlučínsku. 
Původní tisky jsou zcela rozebrá- 
ny.

Sanace Hlučínského jezera
je ve vládních prioritách
PRÁCE V TERÉNU bY MOHLY 
ODSTARTOVAT V PřÍšTÍM 
ROCE. 

Sanaci,  rekultivaci  a  revitalizaci 
území po těžbě štěrkopísku v Hlu-
číně zařadilo Ministerstvo průmy-
slu a obchodu ČR ve spolupráci s 
Ministerstvem financí ČR do vlád-
ního seznamu prioritních projektů 
programu  revitalizace  Moravsko-
slezského kraje. 

„Osobně jsem jednal s ministrem 
financí  Andrejem  Babišem,  kte-
rý mi potvrdil, že na projekt je alo-
kováno 500 milionů korun,“ uvedl 
starosta. 

Z původně vypracovaného pro-
jektu v celkové hodnotě 800 milio-
nů korun se bude realizovat část za-
hrnující protipovodňová opatření. 

„Zahájení procesu zadávání výše 
uvedené  veřejné  zakázky  je  ze 
strany Ministerstva financí ČR plá-
nováno  ve  čtvrtém  kvartálu,“  in-
formoval  ředitel  odboru  hornictví 
Ministerstva  průmyslu  a  obchodu 
ČR Zbyšek Sochor. 

„Zahájení  projektu  podle  mého 
názoru odstartuje novou etapu roz-
voje Hlučína. V první fázi přinese 
realizace projektu Hlučínu desít-
ky nových pracovních míst. Vedle 
protipovodňové ochrany území ná-
sledně umožní také jeho další roz-
voj jako  významné  rekreační  ob-
lasti celého regionu,“ řekl starosta 
Hlučína. 

Už v září loňského roku schválili 

zastupitelé Hlučína na výzvu mini-
sterstva financí rozdělení projektu 
na dvě části, aby bylo možné rea-
lizovat ho ve dvou na sobě nezávis-
lých etapách. Náklady na rozdělení 
projektu se zavázalo uhradit minis-
terstvo financí. První etapa by měla 
zahrnout  všechna  protipovodňová 
opatření včetně zvýšení a zpevně-
ní hrází řeky Opavy na tzv. stoletou 
vodu,  opevnění  břehů  jezera,  vy-
budování  bezpečnostního  přelivu 
v místě stávajícího, silně poškoze-
ného  sdruženého  objektu,  opravu 
výpustného objektu a realizaci dal-
ších  vodohospodářských  staveb  a 
stavebně  či  funkčně  souvisejících 
objektů. 

Cílem  druhé  etapy  bude  zajiště-
ní  konečné  sanace,  rekultivace  a 

revitalizace  bývalého  dobývacího 
prostoru štěrkopísku včetně rekon-
strukce zničené a poškozené tech-
nické  a  dopravní  infrastruktury  a 
vybudování  souvisejících  staveb-
ních objektů, jako jsou parkoviště, 
cyklostezky, kruhový objezd a po-
dobně. 

„Doufáme, že práce přímo na je-
zeře by mohly začít v příštím roce. 
To je velmi dobrá zpráva. Ten hek-
tický loňský rok, kdy jsem opako-
vaně objížděl ministerstva, se snad 
vyplatil. Velkou zásluhu mají i další 
spolupracovníci,  zvláště  místosta-
rostka Blanka Kotrlová a také pra-
covnice odboru městského majetku 
Jiřina Kosmová. Celý tým, myslím, 
udělal maximum,“ řekl starosta Pa-
vel Paschek.            Ivana Gračková

Svítá naděje, že by se Hlučínské jezero mohlo po skončení revitalizace stát jed- 
nou z nejzajímavějších rekreačních lokalit regionu.                  Foto: Kamil Vitásek 

Kvůli revitalizaci veřejných prostor se musí kácet
Přípravné  práce  na  revitalizaci 

prostoru  před  Kulturním  domem 
Hlučín už v únoru odstartovaly. 

Kvůli jedné z největších investič-
ních akcí města, připravovaných na 
letošní rok, bylo zapotřebí v době 
vegetačního klidu vykácet stromy, 
které už jsou staré, poškozen nebo 
neperspektivní, ale také ty, které by 
bránily výstavbě například odbočo-
vacího pruhu ve směru od Rovnin 
na Ostravskou. 

Komplexní podoba zeleně je sou-
částí projektu celé revitalizace pro-
storu, který zpracovávala pro město 
architektonická kancelář Ateliér 38, 
zeleň řeší návrh zpracovaný atelié-
rem krajinářské architektury Petra 
Ondrušky.  Stromy  káceli  pracov-

níci městské obchodní společnosti 
TS Hlučín. Jakmile skončí samotné 
stavební práce plánované na léto a 
druhou polovinu roku 2017, začne 
se s novou výsadbou. 

„S výsadbou můžeme začít nejdří-
ve na podzim, aby se nové stromy 
uchytily,“ informovala vedoucí od-
boru životního prostředí Soňa Práš-
ková. 

Období vegetačního klidu měs-
to využilo i k dalšímu nutnému ká-
cení. Už začátkem ledna se na opa-
kované žádosti občanů kácely dvě 
břízy u autobusového nádraží, kte-
ré měly v minulosti suchý vrchol, 
přestože už se předtím dvakrát se-
řezávaly. Na jedné z nich se obje-
vily cizopasné houby. V ulici Píseč-

né padl jeden jasan také napadený 
houbou a navíc s rozsáhlou dutinou 
v kmeni. Poškozené byly i dvě lípy 
v ulici dr. E. Beneše. 

O kácení stromů před kulturním 
domem v Darkovičkách žádal míst-
ní  osadní  výbor.  Pařezy  po  stro-
mech bude nutné vyfrézovat. 

„Letos se bude před kulturním  do-
mem v Darkovičkách budovat  no-
vý chodník. Ten si místní přejí hlav-
ně kvůli bezpečnosti dětí. Jakmile 
bude hotový, necháme tam vysá-
zet nové dřeviny. Půjde o šest sakur  
a šest platanů javorolistých. Dále se 
bude  v  Darkovičkách  vysazovat 
306 keřů a také trvalky a traviny,“ 
vypočetla vedoucí odboru životní-
ho prostředí Soňa Prášková. 

Skácet se musely i lípy, které ně-
kdo zasadil u kapličky ve Vinohrad-
ské ulici. 

„Vždycky jsme rádi, když se lidé 
snaží zlepšit si svůj životní prostor 
zelení, ale v tomto případě někdo 
zvolil nešťastné místo v těsné blíz-
kosti dvou dalších lip. Nové stromy 
by tak neměly šanci na rozvoj ko-
runy. Starší vzrostlé stromy zároveň 
ošetříme, kácet budeme i přestárlé 
sakury a jasan,“ vyjmenovala Soňa 
Prášková. 

U kapličky se budou nejen vysa-
zovat  nové  stromy,  ale  také  živý 
plot, který je poškozený. Prostor si 
zaslouží mimořádnou péči, protože 
se jedná o významný krajinný pr-
vek.                         Ivana Gračková
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Uklizené silnice snižují prašnost Hlučín má nový
územní plánHLUČÍNšTÍ CHTĚJÍ MÍT ČISTO 

NA VELIKONOCE. SNAD TO 
POČASÍ DOVOLÍ. 

Darkovičky se staly v úterý  
21. února místem, kde Moravsko-
slezský  kraj  zahájil  čištění  silnic  
po zimě.  Správa  silnic  Moravsko-
slezského  kraje  (SSMSK)  začala 
likvidovat z cest inertní posypový 
materiál, který je po roztání sněhu 
zdrojem prašnosti. Silničáři se vrhli 
především na oblasti, které nejvíce 
trpí znečištěním ovzduší. 

„Čistit  komunikace  nařizuje  zá-
kon dvakrát ročně. Vedení Morav-
skoslezského  kraje  ale  rozhodlo, 
že  se  na  velmi  frekventovaných 
průjezdních  úsecích  silnic  udržo-
vaných  inertním  posypem  budou 
cesty čistit i během zimy, aby se li-
dem lépe dýchalo,“ uvedla mluvčí 
moravskoslezského kraje Miroslava 
Chlebounová. 

Častější  čištění  krajských  silnic 
vnímá jako pozitivní krok vedoucí 
odboru  životního  prostředí  a  ko-
munálních služeb Městského úřadu 
Hlučín Soňa Prášková: „Většinou 
jsme  měli  naše  silnice  vyčištěné 
dříve, než byly ty krajské. Na nich 
je  ovšem  intenzivnější  doprava, 
takže na prašnosti v dané lokalitě 
se významně podílí, proto nás ini-

Dokončení ze strany 1 
Tím lidé v Hlučíně jasně vyjádři-

li svůj názor,“ řekl jeden z hlučín-
ských  nestorů,  předseda  osadního 
výboru  sídliště  OKD  Miroslav 
Kosík. Otevřeným dopisem,  žáda-
jícím urychlené schválení územní-
ho plánu, se na zastupitele obrátili 
také  podnikatelé  Petr  Baloušek  
 a René Baloušek, jedni z největších 
zaměstnavatelů v Hlučíně. Územní 
plán  zastupitelé  Hlučína  nakonec 
schválili poměrem hlasů 13 pro,  
5 proti, 3 se zdrželi hlasování. 

„Územní plán je živý dokument, 
takže jeho schválení vůbec nevylu-
čuje další jednání o jeho změnách,“ 
řekl starosta Hlučína Pavel Paschek. 
„Proces přípravy nového územního 
plánu  má  striktně  dána  pravidla. 
Občané, majitelé pozemků a nemo-
vitostí, dotčené firmy mohou podá-
vat své námitky a návrhy do přes-
ně stanovené doby, není možné je 
přijímat donekonečna. Každou ná-
mitku totiž musí pokaždé projednat  
a vyjádřit  se  k  ní  dotčené  or-
gány,“ vysvětlil Martin Kuchař  
z odboru výstavby Městského úřa-
du Hlučín. Dotčených  orgánů  je  
celkem osmnáct, například některé 
odbory Krajského úřadu Moravsko-
slezského kraje.                                    (iga)

Jakmile začaly tát hromady sně-
hu, které napadly na přelomu ledna 
a února, z polí v Darkovičkách se 
opět začala valit voda. Tentokrát ji 
odvedly příkopy, které město obno-
vilo loni v říjnu. 

„Po  loňské  záplavě  v  Darkovič-
kách  město  ihned  zintenzivnilo 
práce na vybudování kanalizace na 
odvod dešťové vody v ohrožené lo-
kalitě. Aby se ale do té doby ome-
zila hrozba, že voda opět spláchne  
z polí hlínu do ulic Darkoviček, 
město Hlučín alespoň obnovilo 

příkopy podél ulice Kozmické,“ 
informovala místostarostka Blanka 
Kotrlová. Celkem se obnovilo asi 
200 metrů příkopů. Na jejich vyčiš-
tění se podíleli i místní zemědělci 
Alois Fichna a Alfons Laňka. 

Město se hned po loňských zápla-
vách obrátilo dopisem na místní ze-
mědělce s výzvou, aby při obdělá-
vání polí postupovali citlivě. Pokud 
totiž pole orají až k příkopům, první 
voda je zanese hlínou. V budoucnu 
budou navíc pracovníci města pří-
kopy častěji kontrolovat.         (iga)

Čištění příkopů se vyplatilo

Ke krajskému čištění silnic se v Darkovičkách s humorem připojili místní. 
Foto: Jiří Zerzoň

ciativa  Moravskoslezského  kraje 
těší. Věříme, že brzy dojde i na dal-
ší krajské silnice v Hlučíně.  Je to 
zase další krok pro zlepšení ovzduší 
v Hlučíně, na jehož špatnou kvalitu 
si stěžují občané už mnoho let. Na 
našich veřejných fórech ho opako-
vaně označují za jeden z TOP pro-
blémů města.“  

„Běžně se u nás silnice čistívají 
v květnu a my bychom byli nej-
radši, kdybychom je měli čerstvě 
vyčištěné v dubnu, abychom měli 
krásné Darkovičky na Velikonoce,“ 
komentovala čisticí vozy v ulicích 
předsedkyně osadního výboru Dar-
kovičky  Marie  Hanusová,  které 
vadí zvířený prach na silnicích po 
každém průjezdu autobusů. Přesto 

si nad prací krajských silničářů po-
steskla. „Ulici Vřesinskou už nám 
krásně opravili, ale Jandová je samá 
díra, takže by nejprve potřebovala 
opravit a teprve pak vyčistit. Když 
tam projede náklaďák, třesou se v 
rodinných  domcích  u  cesty  skle-
ničky  v  sekretáři,“  dodala  Marie 
Hanusová.  Hlučínská  radnice  má 
pro Darkovičky, ale i pro obyvatele 
celého města dobrou zprávu. 

„Naše silnice začneme čistit, jak-
mile pro to bude vhodné počasí, 
nejpozději však v dubnu.  Takže  
pokud  budou  příznivé  klimatické  
podmínky,  mohli bychom alespoň 
část stihnout před Velikonocemi,“ 
doplnila Soňa Prášková.                      

Ivana Gračková

Vodu z tajícího sněhu odvádějí čerstvě vyčištěné příkopy.           Foto: Petr blaška 
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Zavzpomínali v retro místnosti
DÁRCI SE POSTARALI 
SENIORŮM O VELKOU 
RADOST. 

Domov pod Vinnou horou má no-
vou retro místnost. V únoru se v ní 
konaly Čaj o druhé a Čaj o desáté  
a byla to krásná setkání. 

„Museli  jsme  naše  čaje  rozdě-
lit, protože je nás hodně a všichni 
bychom  se  do  naší  vzpomínko-
vé místnosti nevešli. Každý čaj je 
vždy tematicky zaměřen. Například 
Kde jsme se učili tančit? nebo Jak 
jsme se seznámili se svým životním 
partnerem?,“ líčí ředitelka domova 
Marcela Mikulová. 

Uživatelé  Domova  pod  Vinnou 
horou, jako ostatně většina seni-
orů, rádi vzpomínají na své mládí  
a krásné zážitky. 

„Mnohdy se pak odkloní od téma-
tu a vyprávějí třeba, jak se z mno-
hých kaváren staly hospody, jak se 
ta která hospoda jmenovala, kdo ji 
provozoval. Prostě úplně běžné ra-
dosti a starosti seniorů,“ usmívá se 
ředitelka. Vzpomínkovou, respekti-
ve reminiscenční místnost v domo-
vě začali budovat v loňském roce. 
Na tehdejší výzvu zareagovala celá 
řada dárců. Věnovali například ná-
bytek z masivu, který byl v kurzu  
v padesátých letech minulého sto-
letí, i  spoustu  dalších  drobných  
předmětů připomínajících doby 

dávno minulé. V retro místnosti 
dnes uživatelé domova slaví své na-
rozeniny a další důležité okamžiky. 

„Mohou  si  zde  udělat  i  vlastní 
malou rodinnou oslavu, kterou pro 
ně uspořádáme,“ doplnila Marcela 
Mikulová. Velký dík podle ní patří 
všem, kteří pro retro místnost daro-
vali své, mnohdy i cenné věci.   

„V podstatě s nulovými náklady 
se  nám  podařilo  realizovat  velký 

projekt, který má smysl. Stačily na 
to tři měsíce. Místnost jsme v retro 
stylu  i  vymalovali,  starý  nábytek 
jsme doplnili o historické nádobí. 
Dokonce i obrazy odpovídají době 
mládí našich uživatelů. Pokoj dýchá 
zvláštní,  nostalgickou  atmosférou, 
je zde příjemné posezení, každý  
v něm najde kousek svého domova. 
Naši uživatelé si ho hojně užívají,“ 
uzavřela ředitelka Mikulová.   (iga)

Vybavení retro místnosti věnovali Domovu pod Vinnou horou štědří dárci.                                                  
Foto: Michal Jačanin

V červeném 
kostele se spojí
hudba a fotografie

Absolventský  koncert  spojený  
s unikátní výstavou fotografií se bu-
de konat v Červeném kostele v Hlu-
číně v pátek 31. března od 17.30. 

Pořádá ho Sport a kultura Hlučín 
ve spolupráci s Fakultou umění Os-
travské univerzity a Základní umě-
leckou školou P. J. Vejvanovského 
v Hlučíně. Hrát budou absolven-
ti škol, na housle Vojtěch Konečný 
s klavírním  doprovodem  Alexan-
dra Starého, spoluúčinkovat bu-
de kontrabasista Kamil Kristen. Na 
programu  bude  Mozartův  Houslo-
vý koncert č. 3 G dur K. 216, Soná-
ta pro housle a klavír A dur Césara 
Francka a Passacaglia Johana Hal-
vorsena. 

Fotograf Jan Mikule představí ko-
lekci  čtrnácti  fotografií  s  názvem 
Kříže. „Vybral jsem ze své sbírky 
čtrnáct  nejzajímavějších  křížů  ve 
velkosti 10 až 30 centimetrů a na-
fotil jsem je na různých pozadích,“ 
prozradil fotograf. Ihned po hlučín-
ské výstavě se kolekce stěhuje do 
Želivského kláštera v Pelhřimově, 
kde vytvoří stálou expozici.     (iga)

Fontána měla letos 
ples v retro stylu

Retro  ples  pořádala  hlučínská 
Fontána v lednu v Kulturním domě 
Hlučín. „Chtěli jsme vytvořit atmo- 
sféru let minulých a pobavit uživa- 
tele zařízení a jejich rodinné pří- 
slušníky. To se povedlo,“ řekla Iva 
Hrubá, zástupkyně ředitelky  Fon- 
tány. V provozu byl i fotokoutek, 
kde si mohli všichni zúčastnění vy- 
zkoušet dobové kostýmy. „Rádi by- 
chom poděkovali za skvělou orga- 
nizaci a hladký průběh akce všem, 
kteří se na ní podíleli, zejména pak 
Milanovi a Michalovi Jačaninům,“ 
doplnila Iva Hrubá.                  (red)

Klienti Fontány se na plese dobře ba- 
vili.                                    Foto: Pavel Kopp

Velkoobjemový odpad se bude 
ve městě odvážet před Velikonocemi

Jarní mobilní svoz velkoobjemo- 
vého odpadu bude v Hlučíně probí- 
hat v březnu a v dubnu. Odstartuje 
13. března, poslední kontejner odje- 
de 6. dubna. 

Kontejnery  budou  v  Hlučíně   
a městských  částech  rozmístěny   
v termínu od 13. 3. – 16. 3. 2017 
v následujících lokalitách v Hlu-
číně: ul. Hornická - u kotelny, ul. 
Hornická  - u věžáků, ul. Hornic-
ká + P. Strádala - křižovatka, ul. 
Jarní + Severní - křižovatka, ul.  
B. Němcové + Severní - křižovatka, 
ul. 1. Máje - vedle kavárny, ul. Ty-
ršova + Komenského - křižovatka, 
ul. Opavská - za bytovými domy, 
ul. ČSA naproti polikliniky - za byt. 
domy. 

V termínu od  20. 3. – 23. 3. 2017 
v lokalitách ul. Hrnčířská - u parčí-
ku, ul. Dr. Ed. Beneše, ul. Na Krás-
né Vyhlídce - na konci ulice, ul. 

Dlouhoveská  -  u  klubu  důchodců.   
Ve stejném období v Darkovič-
kách v místech: Kulturní dům, Ul. 
K Mýtu + Vřesinská - křižovatka, 
Patorie. 

V termínu od 27. 3. – 30. 3. 2017 
v Hlučíně: ul. Cihelní - u kotelny, 
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, ul. Mánesova - konec ulice. 

V termínu od 3. 4. – 6. 4. 2017 
v Hlučíně nad cihelnou - na pravé 
straně, Jasénky - pod Mušálem a  
v Bobrovníkách: Malánky - odbočka 
na Vrablovec, ul. Požárnická - Hra- 
bová, ul. Lesní - u hasičské zbroj-
nice, ul. Na Sídlišti - konec ulice, 

ul. Střední + Křivá - křižovatka, ul.  
U Hájenky a U Bobry Clubu. 

Kontejnery budou vždy přistave- 
ny v průběhu prvního dne svozu, 
během termínu budou po naplnění 
odvezeny a poté  znovu přistaveny. 
Poslední odvoz bude vždy závěreč- 
ný den vymezeného termínu mezi 
7. a 12. hodinou. 

„Do  kontejnerů  se  může  ukládat 
jen  velkoobjemový  odpad,  nesmí 
se přeplňovat, nesmí se do nich vy-
hazovat nebezpečný odpad. Ten je 
možné odevzdat ve sběrném dvoře 
v areálu TS Hlučín v Markvartovic-
ké ulici v pracovní dny i v sobotu,“ 
uvedla vedoucí odboru komunál-
ních služeb Soňa Prášková.  Svoz 
velkých kusů je určen pouze pro 
občany města - nepodnikající fyzic-
ké osoby. Právnické osoby a OSVČ  
řeší  likvidaci odpadů na své vlastní 
náklady.                                       (red)
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NÁMĚSTÍ JAKO ZE šKATULKY 
bUDE MÍT OD LETOšNÍHO 
JARA HLUČÍN. PřIPRAVUJE SE 
REVITALIZACE ZELENĚ. 

Do obdélníkových záhonů na ná-
městí se po jejich okrajích nově vy-
sadí nízký stříhaný buxus a uvnitř 
různé trvalky jako růže, hortenzie, 
levandule a třapatky. Do mobilních 
nádob, které se budou opravovat, 
přijde vysoký buxus, stříhaný do 
kulovitého tvaru. 

„Výběr vysokého buxusu je cíle-
ný, aby ho couvající řidiči viděli a 
nenaráželi do květináčů,“ vysvětlila 
vedoucí odboru životního prostředí 
Soňa Prášková. 

„Máme krásné historické náměstí, 
kterému chybí veselé barvy květin. 
Dosavadní túje evokují spíše hřbi-
tovní náladu. Navíc se jedná už  
o starší  rostliny.  Když  jsme  v  
roce 2015 usilovali o titul nejkrás-

Náměstí prozáří nové květinyZastupitelé
projednají dotace

Dotace pro rok 2017 v částkách 
nad 50 tisíc korun budou mimo jiné 
schvalovat zastupitelé na svém za- 
sedání v úterý 14. března. Jednat 
se bude v Kulturním domě Hlučín, 
živý přenos z jednání bude možné 
sledovat na webu města.             (red)

Nové Hlučínsko
je na světě!

Nové číslo oblíbeného vlastivěd- 
ného časopisu Hlučínsko se v zá- 
věru února dostalo do prodeje. Vy- 
dání sice bylo téměř o čtyři měsíce 
opožděno, to však zcela mimořádně 
kvůli edičním pracím na katalogu 
Kdo jsou lidé na Hlučínsku, který 
vyšel v závěru roku. 

Aktuální  číslo  je  opět  věnováno 
loňskému jubileu města. Čtenáři se 
tak mohou těšit na zajímavé člán- 
ky z prostředí Hlučína. Za všechny 
zmiňme alespoň Hlučínský pitaval 
z pera Ivana Motýla, pojednání  
o vývoji  městského  znaku,  článek 
o stavebním vývoji zámku či stu- 
dii o Hlučínu jako vzorném městu 
Třetí říše od Jiřího Junga. Rubrika 
„obec“ je tentokrát věnována Bob- 
rovníkám. 

Kromě textů ale časopis zaujme 
především  fotografiemi,  kterým 
bylo věnováno daleko více prosto- 
ru než obvykle. Na stránkách se tak 
objeví  dva  plány  města,  unikátní 
snímky  prvorepublikového  Hlučí- 
na, ale i srovnávací fotografie hlu- 
čínského náměstí.          

Metoděj Chrástecký
ředitel Muzea Hlučínska

Fotosoutěž: Buďte při tom a foťte!
Devátý ročník fotografické soutě- 

že, pořádané tradičně v rámci pro- 
jektu Hlučín – Zdravé město, má 
tentokrát téma Byli jsme při tom. 

Do soutěže mohou autoři posílat 
fotografie  z  veřejných  kulturních, 
sportovních a společenských akcí 
či událostí, kterých se v letošním 
roce do konce září zúčastní. Zapojit 
se může  každý  amatérský  foto-
graf. Stačí,  když  se zaregistruje  
na  www. sak-hlucin.cz. Všechny 
zaslané fotografie budou k nahléd-
nutí na uvedených internetových 
stránkách. Fotografie musí mít 
požadovanou technickou kvalitu, 
jedna strana fotografie musí mít mi-
nimálně 2500 pix, snímky musí být 
ve formátu pdf, mohou obsahovat 
copyright. Do soutěže mohou být 
zařazeny jen snímky pořízené v ob-
dobí od 1. března do 30. září 2017. 

Každý autor může poslat do soutěže 
maximálně pět vlastních fotografií. 
Uzávěrka soutěže je 30. září. Foto-
grafie musí mít aspoň krátký popis 
nebo název dle zvážení autora. 

„Hlavně  upozorňujeme  autory, 
aby  nezapomínali  správně  vy-
psat registraci  včetně  adresy pro 
případné oslovení,“ uvedla vedoucí 
soutěže Tereza Šimánková z hlučín-
ské radnice.  Všichni autoři dosta-
nou pamětní grafický list a tři nejú-
spěšnější  obdrží  věcné  ceny.  Ze 
zaslaných snímků vznikne výstava. 

„Porota bude hodnotit kvalitu fo- 
tografie, ale i její obsah v souvislos- 
ti s daným tématem,“ dodala Tereza 
Šimánková,  která  zájemcům  ráda 
sdělí  bližší  podrobnosti,  případ-
ně zodpoví další dotazy k soutěži. 
Kontaktovat ji lze na telefonním 
čísle 595 020 317.                    (iga)

Ples  seniorů  naprosto  zaplnil 
Kulturní dům Hlučín v pátek 17. 
února. Jeho účastníci se s kape-
lou Klasik Milana Jačanina dob-
ře bavili až do večerních hodin. 

„Plesu se zúčastnili členové 
klubů seniorů z celého Hlučína, 
ale i další zájemci. Akce se vy-
dařila, takže z ní chceme opět 
udělat tradici,“  řekla  Tereza  
Šimánková, koordinátorka Zdra-
vého města Hlučín z hlučínské 
radnice.  

Překvapením  v  programu  pří-
jemného  večera  bylo  vystou-

Účastníci plesu se dobře bavili do večerních hodin. Foto: ingrid Křižáková 

Ples seniorů se může stát tradicí 

nějšího náměstí, právě túje nám 
odborná komise vyčetla jako ne-
vhodné rostliny pro tento veřejný 
prostor. Čtvrté místo, které jsme 
v soutěži získali, sice bylo krásné, 
ale s jinými kytkami jsme se možná 
mohli umístit lépe,“ řekla místosta-
rostka Blanka Kotrlová.

 Ne všechny rostliny, které se bu-
dou z náměstí odstraňovat, se nutně 
musí zlikvidovat. Túje, z mobilních 
nádob se budou vysazovat na hřbi-
tov Březiny. Další květiny si mohou 
zdarma rozebrat obyvatelé Hlučína 
třeba na své zahrádky. Výměna 
rostlin se bude dělat v týdnu od 27. 
do 31. března. Konkrétní den, kdy 
budou květiny k odběru, bude zve-
řejněn v aktualitách na webu města 
nejpozději 23. března.              (iga)

Záhony se rozsvítí novými květinami, 
například voňavými levandulemi.

Foto: archiv

Hledá nového pána 
Černý německý ovčák teď sám 

obývá hlučínský psí útulek. Nikdo 
se o něj nehlásí už od prosince. Při-
tom je to velmi hodný, poslušný psí 
kluk. Výborně by se hodil třeba na 
zahradu k rodinnému domu.    (red)  

pení kouzelnice. V ceně sym-
bolického vstupného ve výši 
50 korun měli účastníci plesu 
také občerstvení. 

Velký zájem byl o tombolu, ve 
které se daly vyhrát vstupenky 
na koncert Jakuba Smolíka, na 

divadelní představení Komici  
i na jazzový  koncert  do  Červe-
ného kostela. Večerem provázela 
místostarostka Hlučína Blanka 
Kotrlová. 

„Nejsem samozřejmě žádný 
profesionální  spíkr, takže když 
jsem se předloni poprvé ujala mo-
derování oblíbené akce pro seni-
ory Kluby klubům, byla to trochu 
z nouze ctnost. Chtěli jsme ušetřit 
peníze za moderátora a raději za 
ně koupit třeba občerstvení pro 
seniory. Ale první setkání tehdy 
pro mě bylo velmi inspirativní, 

byl to krásný zážitek, příležitost 
načerpat inspiraci ze zkušenosti 
lidí, kteří už něco vědí o životě 
a mají srovnané hodnoty. Teď už 
se na všechna tato setkání vždyc-
ky těším,“ řekla místostarostka 
Blanka Kotrlová.                  (red) 
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Nejen hudba odstartuje sezonu na štěrkovně 
NÁVšTĚVNÍKY AREÁLU U JEZERA ČEKÁ 
NA SUPER DNI ZAJÍMAVÝ PROGRAM 
DOPLNĚNÝ FREESTYLOVOU SHOw. 

Akce, která 1. července zahájí prázdniny, nebu-
de jen o poslechu dobré muziky. Za zvuků písní 
Ewy Farné, Kristíny nebo skupiny Desmod se v 
programu představí i freestylová show, kterou 
povede mistr světa a ČR ve Freestyle BMX Mar-
tin Jílek. Předvede Funbox show, která na sadě 
překážek umožní jezdcům provádět ty nejatrak-
tivnější triky, jako jsou salta a další akrobatické 
rotace. Během odpoledne bude připraveno ně-
kolik těchto vystoupení. Na připravené rampě si 
budou moci některé triky vyzkoušet na vlastní 
kůži i diváci. Ještě do konce března je možné v 
předprodeji koupit vstupenku za 220 korun. Od 
dubna si zájemci budou muset připlatit dalších 
80 korun. Lístky se prodávají v Informačním 
centru Hlučín, v Kulturním domě Hlučín, v Café 
Galerii na Mírovém náměstí, v hlučínské spor-
tovní hale, nebo prostřednictvím Ticketstream.            

Petr Breitkopf 
ředitel Sport a kultura Hlučín I na takové představení se mohou těšit návštěvníci super dne.                                                                      Foto: archiv

Když papír promluví Vydáme se na cesty s knihovnou
Všechny obory ze Základní umě- 

lecké  školy  J.  P  Vejvanovského 
mají šanci představovat se pravidel- 
ně  v  reprezentativních  prostorách 
Kulturního  domu  Hlučín.  Nově 
tam svou tvorbu předvádí žáci vý- 
tvarného oboru. Využívají nový vý- 
stavní prostor, který loni vznikl ve 
vestibulu. 

„Naše výstava papírových oděvů s 
názvem „bílá“ má dvě části. Nyní 
vystavujeme tu druhou. Výchozím 
bodem byla praxe studentky Peda- 
gogické fakulty Ostravské univer-
zity Evy Jančíkové u nás ve škole.  
S našimi žáky jsme na ni naváza-
li, až vznikla vystavovaná kolek-
ce šatů a jeden pánský oblek,“ líčí 
vedoucí výtvarného oboru Helena 
Hantkeová. 

Cílem výuky práce s papírem bylo 

seznámit  žáky  s  tvořivým  přístu- 
pem. „Nejprve se učili vnímat tento 
materiál sám o sobě i jako přenos 
svých zážitků a nálad. Pak vlastní- 
mi silami objevovali různé druhy 
spojení dvou vrstev papíru bez pou- 
žití lepící pásky. Nakonec se poku- 
sili vystupňovat nabyté zkušenosti 
v jediném závěrečném díle, tedy  
v módním oděvu,“ opisuje vznik 
kolekce Helena Hantkeová. 

Výstava  ve  vstupní  hale  kultur- 
ního  domu  prezentuje  výstup  ze 
závěrečné lekce. Neobvyklá díla 
jsou volně zavěšeny, aby nezanik-
la hra odstínů a stínů a také celko-
vá plastičnost a prostorovost jinak 
obvykle plošného chápání papíru. 
„Papír promluví. Když se prochá-
zíte okolo, odpoví vám šustěním,“ 
uzavírá učitelka.                       (iga)

V březnu, měsíci čtenářů, jsme si 
pro vás připravili tři zajímavé před- 
nášky. Ve středu 8. března v 17 ho- 
din k nám opět zavítá pěší cestova- 
tel Patrik Kotrba, kterého si možná 
pamatujete z přednášky o cestě do 
Santiaga  de  Compostela. 

Tentokrát nás seznámí se svou 
cestou do Říma. Vyprávět bude  
i o pěším toulání Evropou, které 
dalo dohromady sedm tisíc kilome-
trů a tři roky na cestách. Na před-
nášce zazní písně, poezie i próza  
z cest a zároveň bude k vidění mno-
ho fotografií. 

V pondělí 13. března v 17 hodin 
srdečně  zveme  na  cestovatelskou 
besedu s manželi Márovými, ten-
tokrát na téma Austrálie. Společně  
s rodinou Márových prožijete pří-

běh plný dobrodružství, napětí a 
radosti. Jiří Mára je autorem devíti 
cestopisných knih a dokumentár-
ních filmů z různých koutů světa, 
přičemž všechny své výpravy pod-
nikli manželé i se svým handicapo-
vaným synem Jirkou. 

S tématem Alžběta Báthoryová – 
aktuálně z čachtického podzemního 
labyrintu nás navštíví badatel, zá- 
hadolog a spisovatel Milan Zacha 
Kučera. Přijďte si poslechnout za- 
jímavosti a prohlédnout fotografie 
z  bádání  v  podzemí  Čachtického 
hradu. Akce se bude konat v pondě- 
lí 27. března v 17 hodin. 

Všechny tři přednášky se uskuteč- 
ní v Zámeckém klubu hlučínského 
zámku.                   Lucie Kostková

vedoucí knihovny

Výstava využívá nový výstavní prostor ve vestibulu kulturního domu. 
Foto: Veronika Antončíková 

Mrtvou neměl nikdo rád se jmenu-
je poslední kniha slezské spisova- 
telky Evy Tvrdé. Číst z ní a hovořit 
o své tvorbě bude v pondělí 3. dub- 
na od 17 hodin v Zámeckém klubu 
hlučínského zámku. 

„Spisovatelka ve své poslední 
knize opouští svou obvyklou te-
matiku velkých dějin a přichází  
s klasickým detektivním příběhem 
ze současné Ostravy. Knihou se hlá-
sí k žánru Silesia Noir, který vzniká  
v polské části Horního Slezska,“ 
prozradila vedoucí hlučínské 
knihovny Lucie Kostková.       (iga) 

Eva Tvrdá se setká se svými čtenáři
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Sportovní škola vzdělává také rodiče
PřEDSTAVIT SE RODIČŮM 
I DĚTEM CHCE ZÁKLADNÍ 
šKOLA DR. MIROSLAVA 
TYRšE, KTERÁ PROTO JEšTĚ 
PřED ZÁPISEM bUDOUCÍCH 
PRVňÁČKŮ PřIPRAVILA řADU 
ZAJÍMAVÝCH AKCÍ. 

První povídání o Montessori sys- 
tému vzdělávání se uskutečnilo už 
v únoru. Počínaje březnem, každý 
první čtvrtek v měsíci od 15 do 17 
hodin, si mohou zájemci popovídat 
s učitelkou Montessori vzdělávání. 
Dovědí se, co je Montessori a čím 
se liší od jiných vzdělávacích pří- 
stupů, jaké jsou jeho zásadní prin- 
cipy.  

Novinář, dramaturg a scénárista, 
odborný  konzultant  neziskové  or- 
ganizace Eduin Tomáš Feřtek se ve 

Takto se děti bavily při minulých Tyršohrátkách.               Foto: Marie Kurová Slaná

své přednášce ve čtvrtek 9. března 
od 16 do 18 hodin zaměří na roz- 
voj vzdělávacích systémů ve světě 
za posledních dvacet let a pronikání 

světových trendů do českého škol- 
ství. Principy  Montessori  vzdělá-
vání ve  školní  praxi  s  využitím  
vlastních  zkušeností  z  dlouhodo-

bého působení v oboru objasní v 
pátek 24. března v čase od 15 do 17 
hodin lektorka Montessori společ-
nosti  ČR,  vedoucí  učitelka  Zá-
kladní školy Montessori v Kladně 
Zdena Čížková.  

Prostor bude i na zábavu. V úterý 
14. března od 15.30 do 17 hodin bu- 
dou na programu Jarní Tyršohrátky. 

„Tyršohrátky  jsou  určené  přede- 
vším  pro  předškolní  děti  a  jejich 
rodiče. Společné hry jsou zaměře- 
né  na  rozvoj  obratnosti,  rychlosti 
a  pohyblivosti  a  každé  dítě  čeká 
odměna. Hrátky povedou učitelky 
prvního  stupně,  budoucí  prvňáčci 
se seznámí s učitelkou Marií Kur- 
kovou Slanou, která bude vyučovat 
první třídy v příštím školním roce,“ 
prozradila tajemnice školy Kateřina 
Klossová.                                  (iga)

Anglicky na Rovninách umíme opravdu dobře 
V  semifinále  prestižní  prezen- 

tační  soutěže  v  anglickém  jazy- 
ce,  kterou  pořádá  mezinárodní 
gymnáziu 1st International school 
of  Ostrava,  ve  čtvrtek  1.  února 
úspěšně bojovala i naše Základní 
škola  Hlučín  –  Rovniny.  Účast- 
níme se této soutěže každoročně, 
vždy s výbornými výsledky a ani 
letos tomu nebylo jinak. Na zákla- 
dě  výsledků  školního  kola  jsme 
vybrali reprezentující tým ve slo- 
žení Marie Jirásková, Jan Drastík, 
Jakub  Míšanec  a  Kryštof  Jurča. 
Postup mezi pět nejlepších ze se- 
mifinále, které se konalo v Dolní 
oblasti Vítkovic, se nám povedl. 
Finále nejlepších prezentací Mo- 
ravskoslezského  kraje  se  konalo 

ve čtvrtek 9. února ve Foru Nová 
Karolina.  Letošní  téma  Let  the 
world come to you mělo podtitul 
Eco tourism. Naši žáci si připravi- 
li prezentaci na téma Ekoturismus 
Thajska. Atmosféra během finále 
byla fenomenální. Naši žáci zauja- 
li nejen výbornou angličtinou, ale 
také hereckými výkony ve svých 
vtipných  scénkách.  Do  Hlučína 
přivezli dělené čtvrté místo. Chtěl 
bych poděkovat za ohromnou pod- 
poru pedagogům a žákům, kteří 
přišli  spolužákům  fandit.  Jsem 
hrdý nejen na své svěřence, ale  
i na fakt, že pracuji na škole, kde si 
vzájemně pomáháme a podporuje- 
me se.            Vladimír Štalmach 

učitel angličtiny
Maruška Jirásková měla pro své vystoupení v angličtině rekvizitu. 

Foto: Vladimír štalmach

Děti z mateřinek si k nám chodí hrát, aby se školy nebály
Letos stejně jako v minulých le- 

tech naše škola dr. M. Tyrše připra- 
vila pro děti, jejich rodiče a paní 
učitelky z mateřských škol několik 
aktivit. V doprovodu paní učitelky 
k nám přijdou děti v dopoledních 
hodinách, na odpoledne chystáme 
akce pro děti v doprovodu rodičů. 
Jsme rádi, že této nabídky využíva- 
jí mateřské školy a rodiče, protože 
dětem  tak  připravují  snazší  vstup 
do školy. Děti ztrácí veškeré obavy 
a do školy se začínají opravdu těšit. 

Začali jsme již v říjnu, kdy probí- 
hala Drakiáda. Počasí nám nepřálo, 
ale dětem ani jejich rodičům to ne- 
vadilo. Nejednalo se jen o pouštění 

draků, ale děti pracovaly s pomocí 
rodičů i s interaktivní tabulí. V tom- 
též měsíci děti z mateřských škol 
přišly v dopoledních hodinách na 
akci Hrajeme si s podzimem. Pře- 
kvapila  nás  vysoká  účast  dětí  ze 
všech tří mateřských škol v Hlu- 
číně.  Celkem  se  tohoto  projektu 
zúčastnilo 124 dětí. Také následná 
akce Kouzelné lampičky s průvo- 
dem  na  hlučínské  náměstí,  která 
proběhla v listopadu, byla úspěšná. 
Úsměv na tváři dětí, rodičů i cizích 
lidí, kteří nás potkávali na procház- 
ce, hovořil za vše. 

V  prosinci  si  děti  z  mateřských 
škol u nás procvičily výtvarné tech-

niky v rámci projektu Lucky aneb 
prástkohrátky. V únoru se do další- 
ho projektu Houpy, houpy, který se 
opravdu vydařil, zapojily nejen děti 
mateřských škol, ale i žáci 5. roční- 
ku naší školy. A všem dohromady to 
šlo opravdu nádherně. Nejvíce děti 
bavilo pracovat s vodovými a tem- 
perovými barvami. 

Nejaktuálnější je 14. března odpo- 
lední akce pro děti s rodiči Jarní Ty- 
ršohrátky. Soutěže budou zaměřeny 
především na pohyb a obratnost. Už 
se těšíme na naše předškoláky. 

Iva Fichnová 
učitelka Základní školy 

dr. M. Tyrše
Předškoláci se ve škole dobře baví. 

Foto: Iva Fichnová
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Svatého Valentýna připravily pro Fontánu děti 
NA SV. VALENTÝNA 
14.  ÚNORA MĚLI KLIENTI 
HLUČÍNSKÉ FONTÁNY MILOU 
NÁVšTĚVU. 

Přišly  se  za  nimi  podívat  děti  
z Mateřské školy Kozmice spolu se 
svými učitelkami. Na chvíli se tak 
propojily dva v mnohém rozdílné  
a mnohém podobné světy. Děti při- 
nesly  klasický  valentýnský  dárek 
– velká perníková srdce, která ve 
školce samy vyráběly. 

„Takové setkání jsme uspořádali 
poprvé, ovšem doufám, že ne napo- 
sledy. Bylo to moc milé a naši kli- 
enti měli obrovskou bezprostřední 
radost, což na druhou stranu udě-
lalo radost i dětem,“ řekla vedoucí 
Žlutého  domu  a  chráněného  byd-
lení Fontány Michaela Nosová. 

Ve Fontáně je v současnosti 120 

klientů a většinu z nich každé tako- 
vé rozptýlení potěší. Fontána má i 
několik dobrovolníků, kteří občas 

pomáhají klientům vyplnit smyslu- 
plně jejich volný čas. 

„Ale dobrovolníků je opravdu 

velmi málo, uvítali bychom další 
zájemce,“  poznamenala  Michaela 
Nosová.                                        (iga)

Výtvarný občasník bude opět  
s dobrodružným noclehem 

Předvelikonoční čas je jedním ze 
dvou  tradičních termínů, kdy se  
v Domě dětí a mládeže Hlučín koná 
Výtvarný  občasník. Letošní  jar-
ní občasník se uskuteční v pátek  
a v sobotu 24. a 25. března.  Jako 
obvykle je určen dětem i dospělým. 

„Budeme  péct  medovník,  zdobit 
vajíčka  enkaustickou  technikou, 
což je zdobení kraslic za pomocí 
horkého nebo i studeného vosku  

a pigmentů, budeme háčkovat  ve-
likonoční  motivy a návštěvníci 
se dozví plno dalších zajímavostí.   
A jako už tradičně přespíme  
v domě dětí, což hlavně děti vní-
mají jako velké  dobrodružství,“  
řekla  pedagožka volného času Bo-
žena Kladivová. Závazné přihlášky 
přijímá dům dětí mailem na adrese 
kladivova@ddmhlucin.cz do pátku  
17. března.                                        (red)

Také zápis na hlučínskou speciální 
školu se koná v dubnu 
Zápis do 1. ročníku speciální Zá- 

kladní školy Hlučín v ulici Generála 
Svobody pro školní rok 2017/2018 
se uskuteční v úterý 11. dubna od 8 
do 15 hodin v budově školy. 

„Škola je určena dětem s mentál- 
ním postižením, autismem a sou- 
běžným postižením více vadami,“ 
informovala ředitelka Marcela Vy- 
hlídalová. Rodiče budoucích ško-
láčků si mohou školu samozřejmě 
prohlédnout a zajít se podívat na 

vyučování, a to  kterýkoliv den pod-
le domluvy. Více informací a kon-
takty najdou na www.zshlucin.cz.

Zápis  do  prvních  tříd  školního 
roku 2017/2018 tradičního vzdělá- 
vání i Montessori programu se na 
Základní škole dr. M. Tyrše usku- 
teční v pátek 7. dubna od 14 do 
17.30 hodin a v sobotu 8.  dubna od 
9 do 12 hodin. Místo zápisu bude 
označeno u vstupu do budovy ško- 
ly.                                                   (red)

Termíny zápisů do 1. tříd základních škol v Hlučíně
Rovniny 2. 4. 2017 9.30 - 17 hodin

Hornická 3.4. 2017 14 - 18 hodin

4. 4. 2017 14 - 18 hodin

Dr. M. Tyrše 7. 4. 2017 14 - 17.30 hodin

8. 4. 2017 9 - 12 hodin

Darkovičky 7. 4. 2017 12.30 - 17 hodin

bobrovníky 3. 4. 2017 14 - 18 hodin

I závěrečné fotografování bylo veselé.                                                                                                                          Foto: Michal Jačanin

Připravuje se učebnice
přírodovědy Hlučínska 

V loňském roce se Sdružení 
obcí Hlučínska podařilo získat 
dotaci ze Státního fondu životní-
ho prostředí na tvorbu metodic-
kých materiálů a pracovních listů 
pro výuku přírodovědy a příro-
dopisu na Hlučínsku. 

Realizace  projektu  „Jak  na  
výuku  EVVO  na  Hlučínsku?“  
bude probíhat až do konce roku 
2018 a jeho  součástí  budou  ak-
tivity  jako podrobná  analýza  
environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty (EVVO) na 
Hlučínsku s workshopem a sběr 
dat a průzkum lokalit pro regio-
nální výuku EVVO. 

Postupně  budou  ve  spolu-
práci  s pedagogy  a  s  dalšími  
odborníky na  EVVO  připra-
vovány  stěžejní výstupy pro-
jektu - metodické materiály a 
pracovní listy pro výuku pří-
rodovědy a přírodopisu pro  
1. i 2. stupeň základních škol 
zaměřené na tematické celky: 
geologie, říční, lesní, sídelní a 
zemědělská krajina. Všechny 

materiály budou obsahovat zá-
kladní charakteristiky těchto 
ekosystémů se specifickým za-
měřením na oblast Hlučínska (na 
konkrétní lokality a místa), tedy 
připraveny na míru pro výuku 
EVVO na základních školách  
v našem regionu. 

Před samotným tiskem materiá-
lů proběhnou  workshopy  k  jed-
notlivým  tematickým  celkům  
a  evaluace zvolených metod  
a postupů odzkoušením ve výuce 
na školách. V rámci závěrečné 
konference pak budou  pedago-
gové  z  Hlučínska (koordinátoři  
EVVO)  i  veřejnost seznámeni  
s  finálními  materiály, příklady 
využití ve výuce apod. 

Věříme, že realizací projek-
tu vytvoříme  jakýsi  celkový  
základ  a metodiku pro výuku 
EVVO na Hlučínsku i vhod-
ný základ pro budoucí aktivity  
v této oblasti. 

Lenka Osmančíková 
referentka 

Sdružení obcí Hlučínska
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HLUČÍNSKÝ DObRODRUH 
PAVEL KLEGA PROJEL  
Už 23 ZEMÍ. 

Cestovatel a dobrodruh Pavel Kle-
ga se vrátil ze svého putování po 
světě. V sobotu 18. února přistál na 
ruzyňském letišti, o den později do-
razil do svého rodného Hlučína. 

Původně cestovatel plánoval 
svou cestu kolem světa na tři roky.  
„K předčasnému  návratu  mě  při-
měly přes dva měsíce trvající pro-
blémy se zády, které se mi nepo-
dařilo za tu dobu odstranit. A také 
jsem uznal, že návrat domů nebu-
de úplně od věci, že si budu moct 
odpočinout a nabrat síly do dalších 
cest,“ prozradil Pavel Klega. 

Během svého třicetiměsíčního pu-
tovaní stopem kolem světa navštívil 
23 zemí, stopnul 290 aut a urazil 
22 596 kilometrů. Po návratu domů 
chce napsat knihu, dopsat svůj blog, 
sestříhat filmový materiál, který 
na svých cestách natočil, a udělat 
přednášky po celé České republice. 

„Uvědomil jsem si, že se mé duši 
stýská po domovině. Chci si teď 
od cestování odpočinout a všechny 
získané poznatky zprostředkovat li-
dem,” uvedl Pavel Klega. 

Opustit své zaměstnání v IT a spl-
nit si svůj sen se Pavel Klega roz-
hodl ve 28 letech. Původně si svou 
pouť kolem planety naplánoval na 
tři roky. Navštívit chtěl více než 70 
zemí světa. Za dva měsíce prosto-
poval východní Evropu a Tureckem 
vstoupil na Blízký východ. V Gru-
zii se zdržel tři měsíce, v Arménii 
navštívil sporné území Náhorní-
ho Karabachu.  V Kavirské poušti  
v Íránu stopnul mladíky, se kterými 
romanticky srkal čaj a kouřil afgán-

Cestovatel se vrací domů po třiceti měsících

ské opium u táboráku uprostřed hor. 
V Kuvajtu v den výbuchu bomby v 
šiítské mešitě ho v Kuvajt City za-
tkla policie. Během cesty Jordán-
ským  královstvím  ho  vrtulníkem 
naháněla policie.  Po roce úspěšně 
dostopoval do Izraele.

Vstupem na nestabilní Sinajský 
poloostrov započal svou afric-
kou expedici. Téměř rok se zdržel  
v Egyptě. Na sinajském poloost-
rově dva měsíce léčil tropickou 
infekci nohy. V době ramadánu a 
červnových  pětačtyřicetistupňo-
vých  veder  projel  čtyři egyptské 
oázy. Tam díky nesnesitelnému 
pouštnímu klimatu a dlouhotrvající 
infekci střev zkolaboval a vydal se 

přežít pekelné teploty do nejvýše 
položeného a nejchladnějího mís-
ta v Egyptě, Svaté Kateřině. Zcela 
bez peněz projel Súdán. Vstupem  
do  Etiopské  federativní republiky 
definitivně opustil Blízký východ a 
muslimský svět. Stopem  dojel  do  
hlavního  města Addis Abeba. 

„Na cestě jsem pochopil, že dale-
ko důležitější než počet navštíve-
ných zemí je počet měsíců stráve-
ných na cestách, ať už jsem v jedné 
zemi, či v desítkách,“ poznamenal 
Pavel Klega. 

Zatím netuší, kdy bude ve svém 
putování  pokračovat.  „Nejprve  si 
musím dát do pořádku zdravotní 
vztah. Věřím, že pobyt s rodinou a 

přáteli napraví ledacos. Chtěl bych  
začít  jezdit  na  kole,  chodit plavat 
a běhat. Sport mi neskutečně chy-
běl. Ideálně někdy na podzim bych 
zase odletěl jako pták to teplých af-
rických krajů,“ doplnil cestovatel. 

Pokračovat  chce  tam,  kde  ces-
tu přerušil, v Etiopii. „Tu chci ještě 
více procestovat a pak pokračovat 
po východním pobřeží do Jihoafric-
ké republiky a pak po západním po-
břeží na sever do Maroka a tak  celý  
kontinent  objet  dokola,“ plánuje 
Pavel Klega. 

Beseda s cestovatelem včetně pro-
jekce se uskuteční ve velkém sále 
Kulturního domu Hlučín v neděli 
12. března od 16 hodin.            (iga)

Pavel Klega v Rock Cty of Petra v Jordánsku. během cesty Jordánským královstvím ho policie naháněla vrtulníkem po 
tom, co přenocoval na kopci u města Karak. Posléze ho zatkla a vyslýchala v arabském jazyce pro podezření ze spoluprá- 
ce s Islámským státem. Naštěstí ho policisté tentýž den večer propustili.                                               Foto: archiv Pavla Klegy

Výtvarný ateliér Viridin letos slaví 
dvacet let od svého vzniku. 

Za tu dobu, kdy nejprve působil  
v Ostravě a nyní v Hlučíně, inspi-
roval a motivoval k vlastní výtvar-
né tvorbě spoustu svých členů.  
K talentovým zkouškám na umě-
lecké vysoké školy a na fakulty 
architektury připravil dlouhou řadu 
mladých lidí. Zpříjemnil důcho-
dová léta těm, kdo mají malování 
pouze jako koníčka. Viridian také 
organizoval spoustu zajímavých 
akcí, například První mobilní vý-
stavu na světě, která je zazname-
nána v knize rekordů. Následovaly 
další mobilní výstavy, lampióno-

vé průvody v maskách v Ostravě  
i v Hlučíně, spoluúčast na muzej-
ních nocích. Členové Viridianu 
zdarma vyzdobili řadu nemocnič-
ních zařízení v Ostravě. Ateliér 
uspořádal i nespočet výstav nejen  
v Česku, ale i v zahraničí. 

„Viridian by nemohl vzniknout 
bez pomoci skvělých lidí, kteří stá-
li u jeho zrodu. Patřili k nim mistři 
Josef Drha, Zdeněk Miler, Lubomír 
Procházka a Vojtěch Petráš, kteří 
už naše snažení sledují z nebes-
kých výšin,“ poznamenala zakla-
datelka Viridianu, výtvarnice Elen 
Thiemlová. Nezapomněla zmínit 
samozřejmě Ludvíka Kunce, který 

obohatil výuku ve Viridianu o ne-
zapomenutelné lekce kresby zvířat, 
malování akvarelem a jinými tech-
nikami. „Dík patří také skvělým 
lektorům Markovi Sibinskému, 
Andrejce Krumpochové, Víťovi 
Adamusovi, Honzovi Drozdovi, Ja-
ničce Lepíkové a Petrovi Raškovi, 
kteří se v průběhu dvaceti let ve Vi-
ridianu vystřídali a s péčí a láskou 
vyučovali. Obrovský dík patří také 
firmě Piscia, která nás podpořila  
a umožnila vznik a fungování Viri-
dianu v prvních pěti letech ve svém 
sídle na Těšínské ulici ve Slezské 
Ostravě,“ doplila Elen Thiemlová. 

Následně Viridian působil ve vě-

žovém domě na Ostrčilově ulici  
a poté na Střelniční ulici v centru 
Ostravy. Poslední tři roky se mu 
dobře daří v malebném Hlučíně. 

U příležitosti výročí pořádá ateliér 
řadu výstav a s nimi spojených ver-
nisáží. Několik se jich uskutečnilo 
v únoru, jedna kolektivní výstava 
probíhá až do konce března v Po-
lance, v tamní pobočce Knihovny 
města Ostravy.  Další je plánována 
na období od první poloviny května 
do konce srpna v Městské knihovně 
v Petřvaldě. Letní výstavu v jubilej-
ním roce připraví Viridian na čer-
venec a srpen do Knihovny města 
Ostravy v Přívoze.                       (iga) 

Výtvarný ateliér Viridian oslaví dvacet let výstavami 
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Holky z Ballerisima vozí bronz, 
stříbro a nejčastěji zlato

PRESTIžNÍHO KLÁNÍ 
MAžORETEK ZLATÁ 
HLUČÍNSKÁ HVĚZDA, 
JEHOž DRUHÝ ROČNÍK SE 
LETOS KONAL 11. ÚNORA 
VE SPORTOVNÍ HALE, SE 
ZÚČASTNIL I NÁš TÝM MK 
bALLERISIMO HLUČÍN. 

A posbíral cenné kovy. Úspěchu 
předcházelo mnoho tréninků, pří- 
prav a soustředění dívek, které pra- 
videlně reprezentují město Hlučín 
nejen na celostátních, ale také na 
mezinárodních soutěžích. 

Děvčata se na novou soutěžní 
sezónu začala připravovat už loni  
v září, zahájily ji letos v únoru. Zla-
tá hlučínská hvězda byla pro Balle- 
risimačky první letošní soutěž. Na 
domácí půdě se mažoretkám vystu- 
povalo skvěle. Prostory hlučínské 
sportovní haly totiž dobře znají  
a tak  se  ani  nejmladší  členky  MK 
Ballerisima Hlučín ve věku od tří 
do sedmi nebály vystoupit. S úsmě- 

vem na rtech vybojovaly stříbrnou 
a tři zlaté medaile. Starší kadetky 
ve věku osm až jedenáct let nezů- 
staly pozadu a v dopoledním blo- 
ku si připsaly tři bronzové a jednu 
zlatou  medaili.  Mezi  juniorkami 
od dvanácti do patnácti let zazářila 
Veronika Balarinová, která se sta- 
la nejen ballerisimáckou absolutní 
vítězkou  soutěže,  ale  také  zlatou 
medailistkou.  Hlučínské  juniorky 
pak ještě doplnily sbírku medailí 
o stříbro za malou formaci. Přesto, 
že byla pro děvčata soutěž velmi 
úspěšná a MK Ballerisimo Hlučín 
se zařadilo mezi oddíly s největším 
počtem medailí, děvčata neusnula 
na vavřínech. Již o týden později, 
v neděli 19. února, přidala na Hra- 
decké hůlce do letošní sbírky dal- 
ších dvanáct cenných kovů. Většina 
medailí, celkem sedm, byla zlatých, 
dále dvě stříbrné a tři bronzové. Na 
soutěži bylo MK Ballerisimo Hlu- 
čín nejpočetnější výpravou nejen co 
do počtu mažoretek, ale i počtem 

získaných cen. Milým překvapením 
byla stříbrná medaile Adélky Stan- 
kové, sólistky v kategorii mladších 
kadetek. Svou zlatou medaili opět 
obhájily Veronika Balarinová, Me- 
lanie Kalinová a Laura Léblová.  
V tanečním studiu se zaměřením 
na  mažoretkový  sport  MK  Balle- 
risimo Hlučín se mažoretky již od 
tří let seznamují se základy tance, 
baletu, taneční gymnastiky a prá-
ce s  hůlkou.  Do  oddílu  během  
roku přichází mnoho děvčat, která 
mají společný sen – být mažoret-
kou. Pokud máte i vy doma dcerku, 
která ráda  tancuje,  skotačí  a  pa-
rádí  se, přiveďte ji do MK Balle-
risima! Oddíl pravidelně trénuje  
v tělocvičně na Základní škole dr. M. 
Tyrše v Hlučíně. Nováčci se mohou 
hlásit během celého roku na emailu  
mazoretky-ballerisimo@seznam.
cz, nebo mohou přijít každý pátek 
od 16.30 do tělocvičny na Tyršovce. 

Karin Wronová
trenérka

Jaro bude v Domě dětí a mláde-
že Hlučín patřit stolnímu tenisu. 
Nejprve se zde bude hrát v sobotu  
1. dubna dopoledne 22. ročník tur-
naje ve stolním tenise o Zlatý pohár. 
„Sportovní akce je určena dětem od 
šesti do patnácti let. Hráči budou 
rozděleni do kategorií podle věku,“ 
informovala pedagožka volného 
času Božena Kladivová. 

Termín přihlášení se zaplacením 
startovného ve výši 50 korun je do 
pondělí 27. března. 

Následně se fanoušci sportu mohu 
v hlučínském domě dětí těšit na 
zajímavou podívanou. „Příznivce 
stolního tenisu zveme na přehlídku 
zápasů šesti nejúspěšnějších žáků 
okresního přeboru,“ řekla Božena 
Kladivová.  Kroužek stolního teni-
su při dome dětí budou zastupovat 
tři hráči, kteří se ve vzájemných 
zápasech utkají s ostatními finalis-
ty. Turnaj se uskuteční ve čtvrtek  
14. dubna od 17 hodin.                  (red) 

Stolní tenis pro 
hráče i fanoušky

Hlučínský půlmaraton se poběží již po čtvrté
Již IV. ročník Hlučínského půlma- 

ratonu proběhne v sobotu 27. květ- 
na na Hlučínském jezeře. 

Určený je pro všechny zájemce a 
sportovní nadšence. Poběží se ne-
jen půlmaratón, tedy 21,09 kilome-
trů, ale také devítikilometrová trasa  
a též klasický, dvaačtyřicetikilome-
trový maratón. 

„Pro fandy jsme již spustili onli- 
ne registraci prostřednictvím webo-
vý stránek www.timechip.cz,“  
uvedla jedna z pořadatelek Gabka 
Svačinová. 

Stejně jako v minulém roce bude 
i letos závod rozdělen do několika 
kategorií v sekcích ženy, muži a ju- 
nioři. Pořadatelé nezapomínají ani 
na  nejmenší  sportovce. Součástí 

dne  proto  budou  kromě  dětského 
běhu také atrakce, nafukovací hrad, 
malování na obličej a další. 

„Pro nejlepší běžce v kategoriích 
půlmaraton a maraton jsou připra-

veny finanční odměny, pro devíti- 
kilometrový běh pak pěkné věcné 
ceny,“ uvedl  Petr  Breitkopf  z  po-
řádající organizace Sport a kultura 
Hlučín.                                      (red)

O půlmaraton je s každým dalším ročníkem větší zájem.                        Foto: archiv

Na Zlaté hlučínské hvězdě dívky z MK ballerosimo zářily.                                                                                       Foto: Zuzana Kalinová

Moravský pohár
letos v Hlučíně

Hostitelem prestižní automobi-
lové soutěže se letos stane Auto-
motoklub Hlučín. V okolí města  
se v sobotu 18. března pojede první  
a druhé kolo Moravského poháru  
a poháru Shell pro začínající posád-
ky. 

„Předpokládáme účast asi dvaceti 
posádek z Čech, Moravy i Polska. 
Trasa  povede  přes  Darkovičky, 
Kozmice, Malánky, Vrablovec, Ji- 
lešovice,  Dobroslavice,  Plesnou, 
Ludgeřovice a Petřkovice,“ prozra- 
dil ředitel soutěže Pavel Zbytovský. 

Automobilové orientační soutěže 
probíhají za normálního silničního 
provozu, závodníci musí dodržovat 
všechna pravidla silničního provo- 
zu. „Atraktivní pro diváky mohou 
být zejména jízdy zručnosti, které 
budou situovány na parkovišti hlu- 
čínské štěrkovny a budou probíhat 
od 9 hodin,“ dodal Zbytovský. 

Hlučínský automotoklub je velmi 
aktivní. Už o prvním květnovém ví- 
kendu pořádá za účasti 50 posádek 
akci v okolí Žermanické přehrady, 
která bohužel z kapacitních důvodů 
- málo místa na ubytování, nemůže 
proběhnout v Hlučíně. V listopadu 
se však ujme pořádání Mistrovství 
ČR  družstev,  závěrečného  kola 
Moravského poháru a poháru Shell 
Morava i poháru Shell Čechy. Ta se 
opět pojede na Hlučínsku.         (iga)
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KAM V HLUČÍNĚ V ÚNORUn Podmínky pro
zveřejňování článků
v Hlučínských
novinách: 

n Redakce není povinna zveřej-
nit všechny zaslané příspěv-
ky. Je oprávněna texty stylis-
ticky a gramaticky upravovat 
a krátit a opatřit titulkem. 

n Články musí být zaslány elek-
tronicky ve wordu do termínu 
uzávěrky uvedeném v  tiráži, 
maximální počet znaků je 2 
500. Texty nesmí nikoho na-
padat, musí být věcné, vzta-
hovat se k  Hlučínsku a  jeho 
obyvatelům. Musí být pode-
psané celým jménem kon-
krétního člověka, případně 
s jeho funkcí. Jména uváděná 
v  textu musí být celá včetně 
křestního jména.

n Fotografie musí být v  kvalit-
ním rozlišení minimálně 2 Mb 
nejlépe ve formátu JPG (niko-
liv jako součást wordu). Musí 
ji doprovázet popisek s údaji, 
co je na fotografii. Vždy musí 
být uveden autor fotografie. 

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

3.3. 20:00 Maškarní ples pro dospělé KD
4.3. 19:00 Ples mladých KD
5.3. 10.00 Volejbal KP juniorky TJ Hlučín - S. Stará Bělá Sportovní hala
8.3. 17:00 Pět zemí a pěšky do Říma, přednáška Patrika Kotrby Zámecký klub
11.3. 10.00 volejbal 2.liga mužů TJ Hlučín - TJ Nový Jičín Sportovní hala
11.3. 13:00 Šachový turnaj pro děti DDM
12.3. 16:00 Kolem světa stopem, přednáška Pavla Klegy KD
13.3. 17:00 Austrálie - přednáška manželů Márových Zámecký klub
13.3. 19:00 Komici s. r. o., divadlo KD
14.3. 13:00 Keramický klub Bobr v ZŠ Bobrovníky ZŠ Bobrovníky
18.3. 10.00 Volejbal KP ženy TJ Hlučín - TJ Frenštát p/R Sportovní hala
18.3. Moravský pohár, automobilová soutěž
19.3. 8:00 Členská schůze MO Českého rybářského svazu Hlučín KD
19.3. 13:00 Volejbalový turnaj smíšených družstev TONAK 2017 DDM
21.3. 16:00 Veřejné fórum občanů, beseda KD
23.3. 9:00 Bleší trh Slezan
24. - 25. 3. Výtvarný občasník s noclehem v DDM DDM
25.3. 8:00 - 12:00 Farmářské trhy Mírové náměstí
25.5. 20:30 Hodina země, zhasnutí veřejného osvětlení Mírové náměstí
27.3. Den učitelů KD
29.3. 17:00 Alžběta Báthoryová - přednáška Milana Zacha Kudrny Zámecký klub
31.3. 17:30 Absolventský koncert spojený s výstavou fotografií Červený kostel
Připravujeme na duben
3.4. 17:00 Autorské čtení Evy Tvrdé - nová detektivka Zámecký klub
4.4. 18:00 Leburn Maddox band, koncert Červený kostel
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Krajské čištění silnic už začalo, 
odstartovalo v Darkovičkách. 
Město se k úklidu po zimě připojí 
nejpozději v dubnu.

Čtěte na straně 4

Zasedání zastupitelstva se  
uskuteční netradičně v úterý. 
Konat se bude v Kulturním domě 
Hlučín 14. března od 16 hodin. 

Čtěte na straně 6

Na zápisy prvňáčků už se 
připravují všechny hlučínské  
školy. Konat se budou v dubnu, 
do té doby mohou rodiče vybírat. 

Čtěte na stranách 8 a 9

TaNečNí oDDěleNí ZísKalo 
DůsTojNé, NovoTou voNící 
ZáZeMí pro TréNiNKy. 

Mladí hlučínští tanečníci už se těší 
na stěhování, od března budou žáci 
a studenti tanečního oddělení Zá-
kladní umělecké školy P. J. Vejva-
novského Hlučín trénovat v novém 
baletním sále. 

„Je to neuvěřitelný rozdíl. Teď 
jsme se v sále střídali s dalšími 
odděleními, takže jsme měli třeba 
uprostřed parketu postavené bicí. 
Do šatny jsme se skoro nevešli. 
Tady je to luxusní,“ komentovala 
nové prostory šestnáctiletá Ema 
Žurovcová. 

Nové zázemí pro tanec má škola 
v čerstvě opraveném domě na Hlu-
čínském náměstí. Jeho rekonstruk-
ce se dělala postupně, nejprve se v 
roce 2015 dávalo do pořádku soci-
ální zázemí přízemní restaurace U 
Bětky, poté se kompletně opravo-
valo první patro, kde vznikly nové 
prostory pro budoucí kavárnu, kan-
celáře a hlavně baletní sál se šatna-

Tanečníci ze základní umělecké školy
se v březnu stěhují do moderních prostor

mi a učebnami. Kanceláře už jsou 
pronajaté, nájemce prostor pro ka-
várnu se hledá. Tančit se v nových 
prostorách začne od března. 

„Už čekáme jen na ozvučení sálu, 
bez kterého se neobejdeme. Moc se 

do nových prostor těšíme,“ řekla 
vedoucí tanečního oddělení hlučín-
ské zušky Klára Krejčířová. 

Celková rekonstrukce objektu při-
šla na necelých 9 milionů korun. 
„Myslím, že se povedla i zásluhou 

projektanta a stavební firmy,“ řek-
la místostarostka Blanka Kotrlová, 
která osobně hlídala průběh prací a 
kontrolovala výběr i kvalitu dodá-
vaných materiálů.

Ivana Gračková

Nový baletní sál studenty tanečního oddělení hlučínské základní umělecké školy nadchl.                       Foto: ivana Gračková

Nový územní plán vydali zastu-
pitelé Hlučína na svém jednání v 
úterý 21. února. Řadě soukromých 
vlastníků stavebních pozemků to 
umožní žádat na příslušných úřa-
dech povolení pro výstavbu no-
vých rodinných domů. 

Nové stavební parcely přibyly ze-
jména v okrajových částech města 
vesměs v lokalitách navazujících 
na současnou rodinnou zástavbu.

Nový územní plán neumožní vý-
stavbu žádného dalšího velkého 
supermarketu v centru města, což 

se stalo na zasedání hlavním před-
mětem diskuze; prostory pro vy-
budování větších prodejních ploch 
nad 2 tisíce metrů čtverečních jsou 
vyčleněny mimo historickou část 
města. 

Dlouhodobě má v Hlučíně zájem 
o výstavbu svých prodejních pro-
stor řetězec Kaufland. Současné 
vedení města je ale proti, protože 
v Hlučíně je aktuálně sedm super-
marketů. Podle názoru radních je 
proto nový hypermarket ve čtr-
náctitisícovém Hlučíně zbytečný. 

Část opozičních zastupitelů s pod-
porou některých občanů prosazují 
výstavbu Kauflandu v konkrétní 
lokalitě u historického centra měs-
ta vedle kasáren, koalice to odmí-
tá.

„Našim zájmem je udržet v Hlu-
číně, zejména v historickém cent-
ru, drobné živnostníky, kteří svými 
prodejnami a provozovnami oži-
vují ulice. Nechceme vybydlené 
centrum, jako se to stalo v jiných 
městech po vybudování hypermar-
ketů v jejich centrech. Cílem je 

dále vytvářet z Hlučína příjemné 
místo pro bydlení, chceme hlav-
ně podporovat výstavbu dalších 
rodinných domů, ne výstavbu dal-
ších obrovských krabic,“ řekl rad-
ní Rudolf Gogolín.

„Volby byly referendem občanů. 
Občané města před komunálními 
volbami věděli, kdo je pro Kau-
fland a kdo je proti. Členové hnutí 
Občané pro Hlučín od začátku tvr-
dili, že ve městě Kaufland nechtě-
jí. A dostali nejvyšší počet hlasů. 

Pokračování na straně 4

Hlučín má po šesti letech nový územní plán

MÍSTO KYTIČKYn
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PADESÁT LET V ŽIVOTĚ JEDINCE I MĚSTA (4. DÍL – NOVÉ TISÍCILETÍ)n

PODĚKOVÁNÍn

SOUKROMÁ INZERCEn

Dům dětí
zve na šachy

Šachový turnaj pro děti a mládež 
do šestnácti let pořádá v 11. března 
od 13 hodin Dům dětí a mládeže. 
Startovné je 20 korun. „Zájemci 
se musí u nás hlásit předem,“ řekla 
Veronika Novosadová z domu dětí.  
S sebou si musí vzít přezuvky, sva-
činu a bojovného ducha.          (red)

V roce 2000 byl na ulici Dlouho- 
veská vysvěcen nový kříž. 

Výstavba Domova důchodců za- 
čala v roce 2002 a provoz byl za- 
hájen v roce 2004. Celkové náklady 
činily 135 milionů korun. Domov 
byl vybudován pro 60 seniorů. 

V roce 2002 se přestěhovala lékař- 
ská služba první pomoci do budovy 
zdravotnické záchranné služby za 
dětské oddělení polikliniky. 

Byly zrušeny okresní úřady a  
v roce 2003 se Hlučín stává opětně 
„malým okresem“. Z toho vyplynu- 
la i následná přístavba budov. 

Město  založilo  Muzeum  Hlu- 
čínska,  které  navázalo  na  činnost 
Okresního hlučínského muzea. 

Byla zavedena tradice Zámeckých 
slavností. V centru města byla zru-
šena tržnice a na jejím místě vyrost-
la budova s drogerií DM, bytovými 
i nebytovými prostorami. 

Ze  staré  hasičské  zbrojnice  na 
Hrnčířské ulici vznikl Pension Sv. 

Floriana. Nové hasičské zbrojni-
ce se dočkali  v Darkovičkách. By-
la provedena rekonstrukce Zvláštní 
školy včetně dostavby. 

Úplně  nový  kabát  dostala  ulice 
Ostravská. Otevřen byl Evangelic-
ký kostel. 

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše (původ- 
ně ZŠ Hlučín – Tyršova, všeobecně 
známá jako Tyršovka) se zaměřila 
na výuku tělesné výchovy a začala 
spolupracovat s klubem FC Hlučín. 
V Bobrovníkách bylo postaveno 
nové sportovní hřiště. Ve sportov- 
ně rekreačním areálu bylo vybudo- 
váno hřiště na basketbal, které je v 
zimě využíváno jako kluziště. 

Byl otevřen nový hřbitov Březiny 
s pamětní deskou všem hlučínským 
obětem světových válek. Výraznou 
úpravou prošel i hřbitov Rudé ar- 
mády. 

Po transformaci posádky zahájil  
1. července 2004 činnost Vojenský 
záchranný prapor Hlučín. V  Bob-

rovníkách  vznikly  ulice Hrabová, 
Slunečná, větrná a U Moštárny. 

V roce 2005 má radnice nejen no- 
vou fasádu, ale i nové radniční ho- 
diny a nápis „Radnice“. 

Na věži Kostela Sv. Jana Křtitele 
se objevily hodiny. 

V  roce  2005  se  přestěhovala 
knihovna  do  Hlučínského  zámku. 
V  témže  roce  byla  ukončena  re- 
konstrukce náměstí a zahájena by- 
la přestavba autobusového nádraží. 

Na náměstí byla obnovena kašna 
zvaná Kadža a v místě, kde stáva- 
la kaple, přibyla pamětní tabulka, 
která přiblíží původní podobu této 
kaple. 

Přestavba  autobusového  nádraží 
byla ukončena v roce 2006. Poved- 
la se. Odjezdy autobusů sledujeme 
na  informačních  tabulích,  jízden- 
ky nakupujeme na přepážce, v au- 
tomatech, přímo u řidičů či formou 
sms.                        Anna Heczková 

bývalá archivářka

Přivítali jsme: 
David Kušnír *2017
David Pyszko *2016
Sofie Lorencová *2016 
Amélie Valentová *2016 
Eliška Mazáková *2017

Jubilanti: 
Marie Kučerová *1937
Gertruda Stašová *1927 
Aloisie Popelková *1937 

Děkujeme všem příbuzným, přá- 
telům, sousedům a známým, kteří 
přišli doprovodit na poslední cestě 
pana Karla Pchalka z Darkoviček. 
Děkujeme rovněž panu faráři P. Kr- 
zysztofovi Szewczykovi za vlídná a 
procítěná slova útěchy. Za vzorné 
zajištění pohřbu děkujeme pohřeb- 
ní službě Breuer. Za  zarmoucenou 
rodinu manželka a dcera s rodinou. 

Děkujeme všem příbuzným a zná- 
mým, kteří přišli doprovodit na po- 
slední  cestě  pana  Mgr.  Ladislava 
Kaluska  z  Darkovic.  Za  projevy 
soustrasti a květinové dary děkuje 
zarmoucená rodina. 

Dne 12. 1. 2017 mi nečekaně sko- 
nal manžel Mirek Alfery. Srdečně 
děkuji  všem  příbuzným,  známým 
a sousedům za účast na smuteč-
ním obřadu. Můj velký  dík patří  
Dr. Dostálové Veronice jakož i po-
hřební službě Breuer, kteří vše bez-
chybně zařídili. Dík znovu všem. 
Manželka Anička 

Děkuji  rodině,  sousedům,  přáte- 
lům a známým za účast a podporu 
při pohřbu mého manžela Josefa 
Stanislava. Rovněž velmi děkuji  
P. Jiřímu Kotrbovi za odsloužení 
mše svaté a pohřební službě Breuer 
za vynikající služby. 

n Uklidím  domácnosti  i  nebytové 
prostory. Tel.732564879 

Jezdíme za zábavou i poučením
Náš spolek Sousedé 55+ se vypra- 

vil do přírody. Již v minulém roce 
totiž  bylo  naším  záměrem  trá-
vit některé víkendy na horách. Za-
čátkem  února  jsme společně zno-
vu  vyrazili, tentokrát do Rapotína v 
Jeseníkách, který se stal základnou 
pro výlety. 

Nejprve do Velkých Losin, na je- 
jichž území vyvěrají léčivé termální 
sirné  prameny,  které  mají  blaho- 
dárné účinky na pohybový aparát, 
nervovou soustavu a kožní nemoci.  
Pohlédli jsme si zdejší pamětihod- 
nosti i unikátní lázně. Druhý den 
jsme si naplánovali výlet na Červe- 
nohorské sedlo, středisko v pohoří 
Hrubý Jeseník, které se nachází ve 
výši 1013 m n. m.

Z Rapotína jsme vyjeli ráno za ml-
hy, která zahalovala celou krajinu. 
Jakmile jsme se ale dostávali výše, 
krajina se začala projasňovat a na 
samém vrcholu už bylo krásné po-
časí. Všudypřítomní lyžaři se ko-
lem nás jen míhali, ale to nás neod-
radilo od turistiky. 

Samozřejmě jsme vyzkoušeli na-
bídku zdejších restauračních podni-
ků a spokojeni na těle i duši jsme 
sjeli do Koutů nad Desnou a pro-
hlédli si koutecký pohádkový les 
řezbáře pana Pecháčka, který zná-
zornil nejen řemesla podhorské-
ho kraje, ale i pohádkové bytosti.  
A pak zase zpět dolů do mlhy.  

Společné  večery  přinesly  nejen 
zábavu, ale i nové informace, třeba 
o včelařství nebo práci s nemocný- 
mi. A to nás inspirovalo pro další 
projekty, na které se už těšíme. 

Naplánovali  jsme  tradiční  ble-
ší trhy,  malování,  setkávání,  bur-
zy bylin, nápadů, kulinářské i jiné 
soutěže, přednášky, výlety do blíz-
kých zajímavých  měst.  Pokud  
chcete trávit čas ve společnosti přá-
tel, bavit se, cestovat a učit se zají-
mavé věci, přijďte. Bleší trh se ko-
ná 23. března od 9.00 do 17.00 hod. 
v klubovně spolku Sousedé 55+  
v prvním patře budovy Slezan na 
Mírovém náměstí v Hlučíně. 

Dagmar Nevřelová 

Rybáři budou
bilancovat

Místní organizace Hlučín Českého 
rybářského svazu  zve všechny své 
členy na výroční členskou schůzi, 
která se koná v neděli 19. března od 
8 hodin v Kulturním domě.     (red)

Muzeum Hlučínska připravuje na 
léto zajímavou výstavu, ze které bu-
dou o prázdninách nadšené zejména 
děti. V úterý 20. června bude totiž 
v muzeu vernisáž výstavy s názvem 
Stavebnice pro všechny - fantastic-
ké LEGO.                                     (red)

Lego v Hlučíně





Zahradnictví Michňa

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

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

zahradnictvimichna@seznam.cz

www.zahradnictvi-michna.cz

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

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




