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hlučínskénoviny

Město Hlučín bude mít nový 
Facebook. Přibude tak informační 
zdroj, který umožní i zpětnou 
vazbu. 

Čtěte na straně 6

Městu chybí víceúčelová hala. 
Lidé si o ní řekli na březnovém 
veřejném fóru. 

Čtěte na straně 4

Hlučínská lilie bude letos
s mezinárodní účastí na parketu
i v porotě. A protáhne se na dva 
dny. 

Čtěte na straně 10

Čtyři návrhy přišly do architekto-
nické soutěže na revitalizaci veřej-
ného prostranství před Červeným 
kostelem v Hlučíně. Prostranství 
obklopující významnou historic-
kou budovu, která je jedním z dů-
ležitých kulturních center ve měs-
tě, se nachází ve frekventované 
lokalitě hned vedle autobusového 
nádraží. Architekti využili odlišné 
koncepční přístupy pro její řešení. 
Odborná porota ocenila dva ná-

vrhy. Kancelář Famarchitekt při-
pravila citlivý, promyšlený návrh, 
který vychází z historie území. 
Část lokality řeší dokonce ve stylu 
parkových úprav konce 19. století, 
který je pro dané místo dosud cha-
rakteristický.

Architekt Martin Materna přišel 
s radikálnějším řešením, které po-
čítá s částečným předefinováním 
funkčního využití území tak, aby 
nabídlo volnější a slunnější poby-

tové travnaté plochy v soudobém 
designu.

Všechny návrhy město předsta-
vilo v kulturním domě na veřej-
ném fóru 21. března. Výstava se 
stala první platformou k diskuzi 
s veřejností, než se radní a vedení 
Hlučína rozhodnou dále pokračo-
vat v projektu a vyberou koncepci, 
kterou upřednostní obyvatelé měs-
ta. „Z výsledku hodnocení je zřej-
mé, že porota upřednostnila detail-

ně promyšlený návrh vycházející 
ze stávajících hodnot a provozních 
vazeb v území, u něhož je větší 
pravděpodobnost následné reali-
zace. Pokud se vedení města roz-
hodne dále pokračovat v projektu, 
bude návrh před dalším podrob-
nějším zpracováním projednán 
s veřejností, dotčenými subjekty 
a vlastníky pozemků,“ doplnil Jan 
Richter, městský architekt.

Ivana Gračková

Rodí se nová podoba prostranství u Červeného kostela

Řešení architektonické kanceláře Famarchitekt.                                                              Návrh architekta Martina Materny. 

Klobouky v muzeu lákají děti i dospělé
NejroztodivNější 
Pokrývky HLAvy 
PrezeNtuje v Muzeu 
HLučíNskA výstAvA 
dáMy A PáNové, držte si 
kLobouky! 

„Výstava zachycuje jak průřez 
vývojem pokrývek hlavy za posled-
ních 200 let, tak i rozličnost tvarů 
a materiálů. Mezi exponáty jsou 
výstřelky dámské i pánské módy, 
vojenské přilby a čepice, klobouky 
kočích a lokajů, pokrývky hlavy 
podle profesí, ale i klobouky nábo-
ženského charakteru. Návštěvník 
tak bude moci porovnat kvadrátky 
kněží i rabínů, nebo se pokochat 
krásou kardinálského klobouku,“ 
láká do muzea jeho pracovník Jiří 
Neminář.         Dokončení na str. 12 všechny holky jsou tak trochu modelky. využily tak fotokoutku, který na výstavě také naleznete.     Foto: ivana Gračková



SLOVO STAROSTYn
Poznávání vytváří důvěru

hlučínskénoviny [2] město

Pozdravy měst, 
která také založil 
král Přemysl Otakar 
II., jsem v březnu 
přivezl do Hlučína 
z Českých Budějovic 

a Písku. Jako jediné město ze Slezska 
jsme se tam účastnili setkání zástup-
ců karlovských a přemyslovských 
měst. Jestliže je Karel IV. nazýván 
otcem vlasti, pak Přemysla Otakara 
II. můžeme směle oslavovat nejen ja-
ko krále železného a zlatého, ale také 
jako otce měst. Během své vlády jich 
založil téměř padesát. Většinu v Če-
chách, ale též v Rakousku a nejvzdá-
lenější návštěva přijela do Jižních 
Čech až od Baltu, z Kaliningradu. 
Spolu s ředitelem Muzea Hlučínska 
Metodějem Chrásteckým jsme v té-
to výjimečné společnosti předsta-
vili naše město jako místo s velmi 
pohnutou historií, která mu vtiskla 
neopakovatelný charakter. A zatímco 
se většina ostatních měst prezento-
vala moderními videi zachycujícími 
hektickou současnost, naše předsta-
vení šlo ke kořenům a zaujalo. Tento 
náš první kontakt s přemyslovskými 
městy jistě nebude poslední, proto-
že jsme hovořili o dalších možnos-
tech spolupráce. A také o tom, jak 
se hlásit k odkazu krále zakladatele. 
Každopádně u nás zahájíme disku-
zi, zda v budoucnu po Otakarovi II. 
pojmenujeme některý veřejný pro-
stor, nebo budovu, či mu necháme 
vyrobit pamětní desku, či dokonce 
sochu. Věříme, že letošní březnové 
setkání měst založených dvěma nej-
slavnějšími českými panovníky dává 
vzniknout nové tradici vzájemného 
potkávání a poznávání. V té souvis-
losti bych rád připomněl slova ně-
meckého státníka Konrada Adenau-
era: „Smlouvy, jako takové, žádnou 
důvěru mezi smluvními partnery ne-
vytváří. Společná práce a vzájemné 
poznání jeden druhého je to, co vy-
tváří důvěru.“

HLučíN se oPět zAPojí do 
Akce ukLiďMe česko, která 
se Letos bude koNAt již 
Počtvrté. 

Město se celostátního úklidu zú-
častní třetím rokem. Termín celo-
státní akce je sobota 8. dubna, ov-
šem v Hlučíně se bude uklízet už 
od pátku 7. a pokračovat se bude 
i v neděli 9. dubna. 

„Zapojením se do této celostátní 
akce chceme přispět ke zlepšení 
čistoty a pořádku ve městě a také 
posílit zodpovědnost za stav města 
v každém z nás,“ uvedla vedoucí 
odboru životního prostředí hlučín-
ské radnice Soňa Prášková. 

Do úklidu se zapojí i zaměstnan-
ci Městského úřadu Hlučín, pří-
spěvkové organizace města jako je 
Sport a kultura Hlučín, Muzeum 
Hlučínska, základní školy, sportov-
ní kluby, dobrovolní hasiči a další 
organizace. Přidat se mohou i další 
občané města. 

V pátek 7. 4. budou uklízet tyto 
úklidové skupiny:

1) MěÚ Hlučín bude zajišťovat 
úklid od náměstí směrem k Hlučín-
skému jezeru, zejména na „černé 
pláži“. Sraz všech zájemců bude ve 
13 hodin před radnicí.

2) Sport a kultura Hlučín bude 
zajišťovat úklid okolo sportovního 
areálu ve směru k ulici Jahodová 
a dále k mostu až po hlavní silnici. 
Sraz účastníků akce bude ve 13 ho-
din u objektu Terasa.

3) Dům dětí a mládeže Hlu-
čín spojí akci Ukliďme Česko 
s akcí Odemykání lesa. Začátek 
je v 15.30. Rodiče s malými dět-
mi budou mimo jiné uklízet cestu 
kolem zámeckých schodů až do 
parku pod tenisovými kurty a také 
v parku. Tam na ně bude čekat Pán 
lesa a udělá dětem malou přednáš-
ku o tom, jak se v přírodě chovat 
a jak je špatné odhazovat odpadky 
na zem.

4) Dětská rehabilitace Hlučín pro-
vede úklid v prostorách ulice Hlu-
boká a kolem polikliniky. Základní 
škola Hornická bude mít na starosti 
úklid areálu školy a přilehlého oko-
lí. ZŠ Rovniny provede úklid území 
mezi ulicemi Ostravská, Rovniny, 
Okrajová a Písečná. ZŠ dr. M. Ty-
rše bude uklízet okolí školy, okolí 
sportovní haly a hřiště FC Hlučín.

5) Okolí Domova pod Vinnou ho-
rou budou uklízet jeho zaměstnanci.

V sobotu 8. 4. se zapojí další sku-

Hlučíňáci si opět uklidí město 

piny: 
1) Občanské sdružení Malánky 

je garantem úklidu na Malánkách. 
Sraz zájemců bude v 9 hodin na 
náměstí na Malánkách. Úklid je na-
plánovaný kolem cesty na Vrablo-
vec a také na obou březích kolem 
hlavní cesty do Hlučína a v okolí 
městského hřbitova na Březinách. 
Organizátoři doporučují, aby si sbě-
rači přinesli rukavice, napichovátka 
a také reflexní vesty. 

2) Osadní výbor Bobrovníky orga-
nizuje úklid v Bobrovníkách. Sraz 
zájemců bude v 9 hodin u dětského 
hřiště u Mateřské školy Bobrovní-
ky. Uklízet se bude okraj lesa pod 
školou, za školkou až po důlky, toč-
na autobusů u Bobry clubu a blízké 
okolí.

3) Osadní Darkovičky je garantem 
akce v Darkovičkách. Sraz účast-
níků akce bude u kaple v 9 hodin. 
Do akce se zapojí i sportovci, hasi-
či a škola. Uklízet se bude centrum 
obce a okolní příkopy zejména od 
plastů.

4) Osadní výbor OKD se postará 
o úklid na sídlišti OKD. Sraz všech 
zájemců bude v 9 hodin u točny 
autobusu číslo 56. Uklízet se bude 
cesta a příkopy od kotelny OKD 
směrem k Mýtu, prostor kolem ko-
telny a za garážemi na Hornické.

V neděli 9. 4. se zapojí do akce 
poslední skupina „Ukliďme okolí 
s Orionem a Agrinostrou“

Sraz bude u zastávky Vodárna 
Hlučín (zastávka autobusu 67) v 9 
hodin a uklízet se bude pískovna 

a její okolí. Pro děti bude na závěr 
připravena sladká odměna. Zázemí 
během úklidu poskytne kynologic-
ký klub. Na konci akce proběhne 
ukázka výcviku záchranářských 
psů a opékání buřtů. Takže dob-
rá nálada, chleba a buřty s sebou! 
Všichni jsou vítáni.

 Pro všechny úklidové čety budou 
k dispozici pytle na odpady, pra-
covní rukavice si musí donést ka-
ždý své vlastní. Odvoz sebraných 
odpadů zajistí městská společnost 
TS Hlučín. 

„Akce Ukliďme Česko sice probí-
há jen jednou za rok, ale my všichni 
můžeme přispět k čistotě města ce-
loročně zejména tím, že nebudeme 
odhazovat odpady tam, kam nepa-
tří. Pokud půjdeme do přírody, tak 
je nenecháme v lese, ale odneseme 
si je zpět domů a tam je dáme do 
popelnice. Budeme odpady důsled-
ně třídit, aby bylo možné vytříděné 
složky dále využít. Myslím si, že 
každý z nás přesně ví, co by měl 
dělat, ale někdo je k ostatním bezo-
hledný a někdo prostě líný. Pojďme 
si dát všichni závazek, že začneme 
sami u sebe, ať je to naše město 
čistší a krásnější,“ dodala Soňa 
Prášková. 

U ní lze také získat jakékoliv bliž-
ší informace akci, a to osobně na 
odboru životního prostředí a komu-
nálních služeb, mailem na prasko-
va@hlucin.cz, nebo telefonicky na 
čísle 595 020 233. Podrobnosti jsou 
též na celostátním webu akce www.
uklidmecesko.cz.                     (red)

Patnáct kubíků, tedy zhruba 8 tun odpadků, a asi padesát starých pneumatik 
posbírali Hlučínští během loňské akce ukliďme česko.      Foto: ivana Gračková

Velikonoční prodejní výstavka se 
bude konat ve středu 12. dubna od 
11 do 13 hodin v zasedací místnosti 
C 607 na Městském úřadu. Prodá-
vat se budou výrobky sociálně tera-
peutické dílny Ludgeřovice Charity 
Hlučín. „V nabídce budou květiná-
če, magnetky, šité hračky, polštáře 
atd,“ pozvala vedoucí sociálního 
odboru Lenka Petermannová. (red) 

Výstavka pomůže



sePArAci biodPAdu 
i obyvAteLůM bytovýcH 
doMů cHce Letos Nově 
NAbídNout Město HLučíN. 
NyNí zjišťuje zájeM 
o HNědé bioPoPeLNice. 

„Pokud obyvatelé nemovitosti 
tuto možnost projednají a shodnou 
se, že by měli zájem třídit biood-
pad, přistavíme jim k domu hnědou 
popelnici určenou na odpad rost-
linného původu,“ uvedla místosta-
rostka Hlučína Blanka Kotrlová. 
Město chce testovat nejen zájem 
lidí o popelnice, ale také technické 
provedení. V České republice se 
totiž bioodpad například ze sídlišť 
zatím sváží jen ve zcela ojedinělých 
případech. 

„Dříve nebo později nás separa-
ce bioodpadů i na sídlištích stejně 
čeká. A těm, kteří se chtějí chovat 
ekologicky a snižovat tak množství 
netříděného komunálního odpa-
du, chceme dát takovou možnost 
už nyní. Služba u bytových domů 
bude součástí ceny, kterou už nyní 
lidé platí za komunální odpad, stej-
ně jako pro obyvatelé rodinných 
domů,“ doplnila místostarostka.

Pokud obyvatelé bytových domů 
v Hlučíně projeví o biopopelnice 
v příštích týdnech zájem, projedná 
třídění bioodpadu u bytových domů 
také rada města. Její rozhodnutí pak 
bude směrodatné pro dojednání dal-
ších technických podrobností s fir-
mou Marius Pedersen, která hospo-
daření s komunálním odpadem pro 
Hlučín zajišťuje. 

„V Moravskoslezském kraji zatím 
bioodpad u bytových domů nesepa-
rujeme, ale v některých lokalitách 
v dalších krajích už to naše společ-
nost zkouší,“ řekl obchodní ředitel 
Marius Pedersen pro Moravu Zde-
něk Tyl.

Do hnědých popelnic patří pouze 
odpad rostlinného původu. Biood-
pad se do popelnic nesmí vyhazovat 
v igelitových pytlících, protože tím 
by se znehodnotil a bylo by nutné 
jej vyvést zároveň s komunálním 
odpadem. To je jeden z důvodů, 
proč se třídění bioodpadů u byto-
vých domů zavádí zatím jen velmi 
pozvolna. Zatímco u rodinných 
domů si jejich obyvatelé hlídají, 
co končí v jejich biopopelnicích, 
sídliště je anonymní a hrozí, že do 
hnědých nádob budou lidé házet 
i odpad, který v nich nemá co dělat. 

„Lidé se postupně naučili třídit 
papír, plasty, sklo i další druhy 
odpadu. Zejména mladší lidé už 
považují třídění odpadu za součást 
normálního životního stylu. Časem 
se tedy jistě naučíme třídit i biood-
pad,“ dodala Blanka Kotrlová. 

První hnědé popelnice by se na 
sídlištích a u bytových domů v Hlu-
číně mohly objevit během několi-
ka příštích měsíců. Přidávat by se 
měly k současným popelnicím na 
komunální odpad nebo k těm na tří-
děný odpad. Snahou bude dávat je 
co nejblíže k domům, aby lidé ne-
museli s nádobami chodit daleko. 
Teprve zkušenosti ukážou, jak často 
bude nutné popelnice vyvážet, kde 
pro ně budou nejvhodnější místa, či 

jak bude fungovat jejich vyklápění 
například v mrazech. 

Od roku 2015 se v Hlučíně třídí 
bioodpad v rodinných domech ve 
všech lokalitách. „Pilotně jsme tří-
dění biodopadu testovali v Darko-
vičkách v roce 2014. Nyní probíhá 
svoz hnědých popelnic z rodinné 
zástavby vždy od jara do podzimu. 
Dosavadní zkušenosti jsou velmi 
dobré, proto chce město nabídnout 
tuto možnost i lidem v bytových 
domech,“ konstatovala vedoucí 
odboru životního prostředí a ko-
munálních služeb Soňa Prášková. 
Odpad z biopopelnic se zpracovává 
v kompostárně. 

Zájemci o přistavení biopopelni-
ce k bytovým domům mohou kon-
taktovat odbor životního prostředí 
a komunálních služeb Městského 
úřadu Hlučín, konkrétně Martinu 
Vjačkovou na čísle 595 020 219, 
nebo mailem na vjackova@hlucin.
cz, nebo Soňu Práškovou na čísle 
595 020 233 nebo na mailové adre-
se praskova@hlucin.cz.                        

Ivana Gračková
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Z RADY MĚSTAn
Rada města Hlučína v březnu
n odsouhlasila nájemci budovy 

čp. 129 v Bobrovníkách stavební 
úpravy restaurace „Neptej se pod 
Kohoutem“. Na náklady nájemce 
se budou měnit okna a vstupní 
dveře. Město zajistí sanaci zavlh-
lého nosného zdiva v budově. 
n uzavřela smlouvu s novým ná-

jemcem bufetu v Domově pod 
Vinnou horou a s novým nájem-
cem čerstvě zrekonstruovaných 
prostor v městské budově na Mí-
rovém náměstí, který bude „nad 
Bětou“ zřizovat kavárnu. 
n odsouhlasila dodavatele rekon-

strukce místních komunikací 
v ulicích Jarní, Lelkova, Slovan-
ská, Mánesova v Hlučíně a Pěk-
níkova v Darkovičkách. Opravo-
vat je bude společnost Eurovia 
z Prahy, za nejnižší cenu 1 204 
010 korun bez DPH. 
n rozhodla o provedení podlimit-

ního řízení na veřejnou zakázku 
stavby tělocvičny v Bobrovní-
kách a revitalizace prostoru před 
kulturním domem a jmenovala 
členy komisí, kteří budou hodno-
tit nabídky. 
n odsouhlasila dodavatele opravy 

sociálního zařízení v pavilonu F 
Základní školy Rovniny. Práce 
bude dělat firma Marek Sněhota 
– Stavebnictví z Hlučína, za nej-
nižší cenu 3 678 489 korun. 
n rozhodla, že dodavatelem užit-

kového elektromobilu pro Sport 
a kultura Hlučín bude firma Chle-
biš z Hlučína za 282 500 korun.
n poskytla peněžní dar ve výši 20 ti-

síc korun na pořádání hlučínského 
koncertu 14. ročníku Svatováclav-
ského hudebního festivalu. 
nodsouhlasila dodavatele revita-

lizace zahrady kulturního domu 
v Bobrovníkách, společnost Ber-
kastav z Bruntálu za 1 496 919 
korun bez DPH.
n odsouhlasila dodavatele stavby 

tělocvičny v Darkovičkách, Spo-
lečnost pro Hlučín, Commodum 
z Valašské Bystřice a Swietelsky 
stavební ze Českých Budějovic 
za 25 799 963 korun bez DPH. 
n rozhodla, že zateplení bytové-

ho domu v ulici Opavské 10 
bude realizovat BD Stav Morava 
z Bruzovic za 931 548 korun bez 
DPH a zateplení bytového domu 
v ulici Opavské 12 bude reali-
zovat Šmíra – Print Enterprises 
z Ostravy za 1 110 140 korun bez 
DPH.

Hlučín chce třídit bioodpad
i v bytových domech

Do nádoby na bioodpad patří: 
posekaná tráva, listí, nať, drobné 
větvičky z prořezu stromů do dél-
ky 25 cm a průměru 2 cm, spadané 
ovoce, odpady ze zeleniny a ovo-
ce, citrusová kůra, kávové a čajo-
vé zbytky, čajové sáčky, skořápky 
z ořechů, třísky, piliny, hobliny, 
plevel, košťály i celé rostliny, seno, 
sláma, květiny, pokojové rostliny. 
Nesmí se do nich dávat živočišný 
odpad, který by zahníval, způso-
boval zápach a vytvářel podmínky 
pro vývoj různého hmyzu. 

Dopravní značka, která svým 
umístěním vyvolala tolik zlé krve 
na sídlišti v Dukelské ulici, je pře-
stěhována. 

V únoru jsme v Hlučínských no-
vinách zveřejnili povzdech čtenáře, 
jehož rodině vandal poškrábal klí-
čem dvě auta zaparkovaná v místě, 
kde to dopravní značka dovolovala. 
Jenže vozy pak překážely lidem při 
přecházení na chodník, kam se na-
příklad maminky s kočárky muse-
la dostávat přes trávník. A při naší 
návštěvě si na paradoxní dopravní 
značku umožňující parkování na 
chodníku stěžovali i další obyvatelé 
sídliště. 

„Stačilo upozornění a pracovníci 

Po připomínkách město značku přemístilo

dopravní značka se stěhovala pár dní po upozornění.         Foto: ivana Gračková 

městské společnosti TS Hlučín na 
náš pokyn značku přemístili. Škoda 
jen, že se na nás místní obyvatelé 
neobrátili hned. Taková chyba se 
může stát. Nejlepší pak je udělat 

rychle něco pro její nápravu. Bylo 
by minimálně o dvě poškrábaná 
auta méně,“ komentovala to vedou-
cí odboru investic Městského úřadu 
Hlučín Gabriela Dihlová.          (iga)
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Pozor na platnost 
řidičského
průkazu

Prvním lednem 2001 nabyl účin-
nosti nový zákon o silničním pro-
vozu (zákon č. 361/2001 Sb.), 
v němž je mimo jiné stanovena 
povinnost výměny tehdy platných 
řidičských průkazů. Zákon rovněž 
nově stanovil, že řidičský průkaz 
má omezenou dobu planosti. Plat-
nost řidičského průkazu lze najít ve 
zmiňovaném dokladu na jeho čelní 
straně v bodu 4b.

Celorepublikově bylo v roce 2007 
vydáno nejvíce řidičských průkazů 
v historii, přes 800 tisíc. Protože 
jsou řidičské průkazy vydávány na 
deset let, jejich ajitelé je musí vy-
měnit během tohoto roku. Výměnu 
zatím provedlo přes 130 tisíc řidičů, 
stále tedy zbývá 670 tisíc průkazů, 
které by se měly vyměnit v letoš-
ním roce. V březnu vyprší platnost 
zhruba 40 tisícům řidičských prů-
kazů. 

Z počtu 670 tisíc průkazů, které 
ještě nebyly vyměněny, jich je již 
47 tisíc propadlých, protože si je 
řidiči měli vyměnit během ledna 
a února tohoto roku, ale neučinili 
tak. V našem správním obvodu, tj 
ORP Hlučín, schází vyměnit cca 2 
tisíce řidičských průkazů. Za výmě-
nu řidič neplatí poplatek, a to ani 
když řidičský průkaz již propadl. 
Ovšem při řízení motorového vozi-
dla bez platného řidičského průka-
zu se řidič vystavuje riziku pokuty, 
a to až do výše 2000 korun na místě, 
v případě správního řízení až 2500 
korun. Takže rada na závěr: zkon-
trolujte platnosti svého řidičského 
průkazu. V případě, že se platnost 
chýlí ke konci, nebo dokonce vy-
pršela, navštivte příslušný odbor 
obce s rozšířenou působností podle 
nahlášeného místa trvalého pobytu. 
Vezměte s sebou jednu fotografii 
o rozměrech 3,5 x 4,5 cm odpoví-
dající podobě žadatele v době podá-
ní žádosti, platný doklad totožnosti 
a stávající řidičský průkaz.

Robert Vitásek
vedoucí odboru dopravy

Anketa deseti příležitostí / problémů
města Hlučína pro rok 2017 
Vybudovat víceúčelovou sportovní halu v Hlučíně 
Pokračovat v přípravě silničního obchvatu Hlučína 
Vybudovat wellness 
Vytvořit studii využití Hlučínského jezera po sanaci 
Zajistit vydání obecně závazné vyhlášky ohledně pyrotechnických produkcí ohňostrojů na území města 
Zajistit větší kontrolu volně pobíhajících psů 
Zavést jednosměrný provoz na ulici Komenského 
Umožnit třídit odpad na veřejných prostranstvích např. náměstí 
Dokončit regeneraci sídliště OKD 
Zvýšit kapacitu bezplatného právního poradenství 
JINÉ (VYPIŠTE) 

Občané můžou zaškrtnou pouze DVĚ ODPOVĚDI! Anketu mohou občané vyplňovat do 30. 4. 2017.

Anketní lístek je možné odevzdat: 
- osobně na MěÚ Hlučín v přízemí budovy A do schránky označené TOP příležitosti/problémy
- poštou na MěÚ Hlučín, Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín, s označením ANKETA Top 10
- e-mailem na adresu simankova@hlucin.cz
- on-line na www.hlucin.cz, kde je odkaz na anketu na úvodní straně 

Úřední hodiny
Pondělí 8.00 – 17.00
Úterý  8.00 – 14.00
středa  8.00 – 17.00
čtvrtek  8.00 – 14.00
Pátek  pouze na objednávku
 v době mezi 8.00 – 10.00
so, ne zavřeno

více jAk stovkA občANů se 
sešLA NA veŘejNéM Fóru, 
které se koNALo v Úterý 
21. bŘezNA v kuLturNíM 
doMě HLučíN.

Účastníci se nejprve seznámili 
s tím, jak daleko je město s řešením 
problémů, na které občané města 
upozorňovali v minulých letech. 
Mimo jiné se dověděli, že se ko-
nečně bude dávat do pořádku ulice 
Rovniny, na jejíž opravu se podaři-
lo získat dotaci, a že se zahájením 
stavby dvou tělocvičen v Bobrov-
níkách a Darkovičkách se počítá už 
v letošním roce. „Jsme pyšní nato, 
že se nám během jednoho roku po-
dařilo připravit obě stavby a zajistit 
pro ně financování,“ řekla místosta-
rostka Hlučína Blanka Kotrlová. 

U šesti a jednoho kulatého stolu 
pak občané diskutovali s představi-
teli města, co by mělo přijít na řadu 
v nejbližší době. Nejdelší seznam 
vznikl u stolu, kde se probírala do-
prava, jeden palčivý problém lidi 
trápí v sociální oblasti. S návrhy si 
vybojovali pozornost i mladí z hlu-
čínského gymnázia. Jejich požada-
vek na zajištění třídění odpadů na 
veřejných prostranstvích se dostal 
mezi deset top problémů. Hlaso-

Po dvou tělocvičnách chce
Hlučín novou víceúčelovou halu

váním pak účastníci fóra vytvořili 
pořadí námětů, jimiž by se mělo 
město podle jejich názoru co nej-
dříve zabývat. Zamíchat jím může 
ještě anketa mezi občany města. 
S výsledky hlasování se na podzim 
seznámí zastupitelé a určí garanty, 
kteří budou zodpovědní za to, aby 
žádný z problémů nezapadl. Mezi 
náměty se objevují ty, na nichž už 
vedení města pracuje a v blízké 
nebo vzdálenější budoucnosti se 
s nimi popasuje. Brzy by například 
mohlo vzniknout žádané moder-
ní wellness. Vzhledem k finanč-
ní i technické náročnosti bude asi 
o něco déle trvat, než se začne s bu-
dováním nové víceúčelové sportov-
ní haly, ale i ta má velkou naději na 

realizaci. Nekonečným příběhem 
jsou pejsci jejichž pobíhání po uli-
cích i výkaly na chodnících. I další 
požadavek dá představitelům města 
asi zabrat. Po stavbě obchvatu Hlu-
čína lidé volají kvůli stavu ovzduší, 
zvýšené hladině hluku i bezpečnos-
ti. Je symbolické, že se výstavba 
obchvatu dostala mezi top problé-
my právě letos, deset let od vytvo-
ření studie, kudy budoucí obchvat 
města povede. 

 „Příprava stavby obchvatu je v re-
žii Ředitelství silnic a dálnic, potaž-
mo státu. S prosazením nám musí 
pomoci kraj, už v dubnu mám kvůli 
tomu opět schůzku se současným 
vedením kraje,“ uvedl starosta Pa-
vel Paschek.            Ivana Gračková

diskutovalo se u šesti a jednoho stolu.                                     Foto: ivana Gračková



Dotace pro spolky a na akce jsou odklepnuty
Stejně jako v minulých letech 

i letos rozdělí Hlučín dotace na 
činnost spolků a organizací ve 
výši kolem 6 milionů korun. 

Částka na granty z obvyklých 
300 tisíc vzrostla na 400 tisíc ko-
run. Zastupitelé na svém jednání 
v úterý 14. března schválili dota-
ce v částkách nad 50 tisíc korun. 
Na svém jednání 6. března odsou-
hlasili radní přidělení grantů na 
konkrétní akce a také dotace na 
činnost organizací ve výši do 50 
tisíc korun. 

„Těší nás, že stále více jednot-
livců i organizací pořádá akce pro 
veřejnost, proto jsme zvedli část-

ku vyčleněnou na granty o 100 ti-
síc korun. Mohli jsme díky tomu 
vyjít vstříc všem žadatelům,“ uve-
dl starosta Pavel Paschek.

Částky přidělené na dotace ale 
muselo město krátit, přišly totiž 
žádosti, které v součtu překročily 
9,5 milionů korun, k dispozici je 
6 milionů korun. Dotace půjdou 
jak na podporu sportovních a kul-
turních spolků, tak i organizacím 
zajišťujícím sociální služby. 

Zastupitelé schválili také dota-
ci pro římskokatolickou církev 
v Hlučíně na opravu střechy kos-
tela v Darkovičkách. Z částky 
vyčleněné na opravy kulturních 

památek uvolnili 400 tisíc korun. 
Oprava střechy přijde zhruba na  
2 miliony korun a plánovaná je na 
letošní rok. Bude to první etapa 
rekonstrukce kostela v Darkovič-
kách.                                       (iga) 
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Klientky Domova pod Vinnou 
horou oslavily Mezinárodní den 
žen s písničkou i kytičkou. Popřát 
jim přišly děti z Mateřské školy 
Severní. Do programu se zapojily 
také uživatelky domova přednesem 
básní z vlastní tvorby. Děti nako-
nec předaly ženám veselá přáníčka. 
„Děti byly opět kouzelné, jejich vy-
stoupení naši uživatelkám zpříjem-
nilo den,“ usmívala se manažerka 
domova Dana Kostřevová.       (red)

děti přinesly do domova pod vinnou 
horou radost i dojetí.

Foto: Michal jačanin 

Děti šly popřát k březnovému svátku žen

Druhou dubnovou sobotu mohou 
zájemci čerpat velikonoční inspira-
ci u hlučínského zámku. 

Mimořádně se na zámecké nádvo-
ří přesunou farmářské trhy, které 
budou 8. dubna nabízet navíc tra-
diční velikonoční výrobky jako 
kraslice, karabáče nebo velikonoční 
ozdoby. Program trhů, které se jako 
obvykle budou konat od 8 do 12 
hodin, obohatí floristický workshop 
firmy Klia. 

Děti v zámeckém klubu potěší 
loutkové pohádky Kašpárek v pek-
le a Kašpárek a čaroděj v provedení 
manželů Ivana a Vlaďky Antošo-
vých. 

„Pro malé návštěvníky bude při-
praven i kolotoč a oblíbený zvěři-
nec. Rodiče pak zcela určitě nepo-
hrdnou šálkem dobré kávy, který 
bude nabízet kavárna Logr,“ pro-
zradil ředitel Sportu a kultury Hlu-
čín Petr Breitkopf.                  (iga) 

Dubnové 
farmářské trhy 
s inspirací

O velikonočním pondělí se nebu-
de svážet komunální odpad. Ná-
hradní termín za pondělí 17. dubna 
bude sobota 15. dubna.

„Změna termínu se týká celých 
Bobrovníků, ulice Rovniny od vo-
dárny ve směru na Vrablovec, ulic 
Boční, Na Závodí, Malánky a Ja-
sénky z ulice Písečná,“ upozornila 
vedoucí odboru životního prostředí 
Soňa Prášková. 

Upozornila zároveň na blížící se 
termín, do kdy musí být uhrazen 
roční poplatek za likvidaci komu-
nálního odpadu. 

Uhradit 550 korun musí do 30. 
června i ti poplatníci, kteří neob-
drželi složenku například proto, že 
jejich schránky jsou nepřístupné. 

„U každé platby je třeba vždy 
uvést správný variabilní symbol. 
Kdo ho nezná, může se na něj infor-
movat na odboru životního prostře-
dí a komunálních služeb u Martiny 
Vjačkové osobně, nebo telefonicky 
na 595 020 219, či mailem vjacko-
va@hlucin. cz.                        (red) 

Popeláři letos 
jezdit o 
velikonocích 
nebudou 

LetošNí PŘedáváNí oceNěNí 
výzNAMNýM osobNosteM 
A rePrezeNtANtůM 
HLučíNA bude trocHu 
jiNé, Než toMu byLo 
v MiNuLosti. 

Tentokrát dostanou pozvání na 
slavnostní setkání v dubnu všichni 
nominovaní. Kdo ocenění nakonec 
získal, se dovědí nakonec až namís-
tě. „Bude to tak trochu jako na pře-
dávání Oscarů. Hlavním důvodem 
není vytvořit napínavou atmosféru, 
ale dát informaci i ostatním aktiv-
ním lidem, že se o jejich záslužné 
práci ví, že si jí ceníme,“ vysvětli-
la místostarostka Hlučína Blanka 
Kotrlová. 

V kategorii sportovních reprezen-
tantů byli nominování tenista On-
dřej Moravec a fotbalista a kapitán 

družstva U19 FC Hlučín Roman 
Holiš; ze sportovních kolektivů to 
jsou fotbalové družstvo U19 z FC 
Hlučín, družstvo žen TJ Volejbal 
Hlučín, mažoretky MK Ballerisimo 
a Sportovní klub Mažoretky Paprs-
ky. V kategorii osobností kultury 
získali nominaci učitelka a vedoucí 
tanečního oddělení Základní umě-
lecké školy J. P. Vejvanovského 
Klára Krejčířová, sbormistryně Slu-
níčka Veronika Kadlecová, ředitel 
Muzea Hlučínska Metoděj Chrás-
tecký, aktivní zahrádkář a iniciátor 
mnoha květinových výstav Zdeněk 
Seidl a historik Jiří Jung. Nominaci 
za kulturní kolektivy dostal Pěvec-
ký sbor Sluníčko při Základní škole 
Rovniny a Josef Hlubek s kolek-
tivem přátel Jana Kameníčková, 
Marie Drobíková, Bernard Ostárek, 
Alena Čablová a Milan Kuča za 

originální vánoční a velikonoční 
výzdobu města, opravu kalvárie 
u hřbitova a další občanskou anga-
žovanost. 

Na osobnost roku 2016 občané na-
vrhli Kláru Krejčířovou, bývalého 
velitele Jednotky Sboru dobrovol-
ných hasičů Hlučín Martina Türke-
ho, šéfa pyrotechnické firmy Tarra 
Pyrotechnik z Hlučínska Františka 
Křižáka, cestovatele Pavla Kle-
gu, iniciátora a donátora výstav 
z historie Magičtí Lucemburkové 
a Korunovační klenoty Oldřicha 
Beneše, zakladatele turistického 
oddílu Zálesák Hlučín a organizá-
tora kulturního života Ivana Kulu 
a předsedkyni Sdružení slezsko ně-
meckých přátel Hlučínska a zakla-
datelky německého internetového 
rádia HalloRadio Hultschin Marii 
Rončku.                                    (iga) 

Předávání cen osobnostem 
města bude jako na Oscarech

Přehled všech udělených 
dotací a grantů najdete na 

stránce: 
http://www.hlucin.cz/cs/

mesto-hlucin/tiskove-zpravy/
zastupitele-hlucina-rozdelili-do-
tace-castka-na-granty-bude-le-

tos-vyssi.html
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PoMoc HLučíNA MALéMu 
cHLAPci PokrAčuje, 
výsLedky už jsou vidět.

Tříletý František Štěpáník dostal 
neobvyklý dárek. Děti ze Základní 
školy dr. M. Tyrše v Hlučíně mu 
v pondělí 13. března přinesly do 
Dětské rehabilitace Hlučín, kde 
denně cvičí, jeho první tříbodo-
vé berličky. František, který trpí 
dětskou mozkovou obrnou, začal 
s berličkami poprvé chodit v únoru 
během svého měsíčního pobytu na 
intenzivním rehabilitačním progra-
mu v Sanatoriích Klimkovice, z ně-
hož se vrátil před týdnem. 

Aby mohl František po návratu 
z lázní novou dovednost trénovat 
i doma, potřeboval své vlastní berle 
v ceně zhruba 3 tisíce korun, které 
ale zdravotní pojišťovny nehradí. 
Zaplatily se proto z celohlučínské 
sbírky, do níž přispívají pravidelně 
i všichni ti, kteří pro Františka sbí-
rají plastová víčka. Sběr organizuje 
Základní škola dr. M. Tyrše z Hlu-
čína. František ještě před nedávnem 
zcela upoutaný k rehabilitačnímu 
kočárku hned předvedl, že s berlič-
kami zvládne přejít tělocvičnu. 

„Plastová víčka sbíráme skoro tři 
roky a nasbírali jsme jich přes 300 
kilogramů. U nás na sídlišti babička 
zapojila celý panelák, tak nám nosí 
víčka plno sousedů,“ prozradila os-
mačka Nikola Schmidtová.

„Úplně stačí vidět drobnou Fran-
tiškovu maminku, která váží asi 50 
kilogramů, aby si člověk uvědo-
mil, jak je pro rodinu důležité, že 
se chlapec začíná sám pohybovat. 
A myslím, že tohle setkání bylo 
důležité nejen pro Fanouška a jeho 
maminku, ale i pro děvčata z naší 
hlučínské školy. Na vlastní oči vi-
děly, komu pomáhají. Určitě si 
budou se svými spolužáky povídat 

František už chodí o berličkách

o tom, že ne všechny děti mají to 
štěstí, aby mohly běhat po hřišti,“ 
komentovala událost místostarostka 
Hlučína Blanka Kotrlová. 

Jaké pokroky František dělá, pro-
zradila jeho fyzioterapeutka z Dět-
ské rehabilitace Hlučín Jana Rycko-
vá: „Starám se o Františka od jeho 
dvaceti měsíců. Když přišel poprvé, 
ani se nedostal na čtyři. Nedokázal 
si sám hrát, protože neuchopil nic 
do ruky. Postupně jsme procvičo-
vali polohu v kleku a pak i ve stoji. 
Teď už zatěžujeme jeho obě dolní 
končetiny i na labilních plochách.“ 
Stejně jako maminka Martina, 
i Františkova fyzioterapeutka věří, 
že chlapec bude jednou chodit.

Ve sběru víček bude Základní 
škola dr. M. Tyrše dále pokračovat, 
přispět mohou i další organizace 
a jednotlivci. Už nyní se zapojuje 
například Základní škola v Dar-
kovičkách, sběr víček organizují 
i úředníci na hlučínské radnici. Pe-
níze na pomoc Františkovi ale plní 
od ledna roku 2016 speciální konto 
i jinými formami, takže se podaři-
lo dát dohromady prostředky nejen 
na různé rehabilitační pomůcky, ale 
i na speciální léčbu. Letos v únoru 

byl František už po třetí na měsíč-
ním pobytu v Sanatoriích Klimko-
vice, který mu hradila jeho zdra-
votní pojišťovna. Součástí je také 
intenzivní rehabilitační program, 
který mu výrazně pomáhá. Ten 
pojišťovny neproplácejí. Proto ho 
Františkovi opakovaně hradí Hlu-
čín ze sbírky, do níž přispívají ob-
čané, firmy, spolky a loni také ná-
vštěvníci festivalu Štěrkovna Open 
Music, kteří vytančili v aplikaci 
Nadace ČEZ Pomáhej pohybem 50 
tisíc korun. 

„Jsem neskutečně šťastná. Vědět, 
že je něco, co by mohlo vašemu dí-
těti prospět, a nemít možnost mu to 
zajistit, musí být pro každého rodi-
če úplně zničující. Proto všem moc 
děkuji, neumím si vůbec představit, 
co bych dělala bez pomoci tolika 
lidí,“ řekla Františkova maminka 
Martina Štěpáníková. Nyní bude 
Fanoušek opět pokračovat ve cvi-
čení v Dětské rehabilitaci Hlučín. 
A maminka doufá, že se podaří ješ-
tě letos absolvovat další intenzivní 
rehabilitační program v sanatoriích. 
Celohlučínská sbírka proto pokra-
čuje, číslo účtu u České spořitelny 
je 6413092/0800.  Ivana Gračková

žákyně ze základní školy dr. M. tyrše přinesly Františkovi nové berličky
Foto: ivana Gračková

Infocentrum Hlučín ukončilo ko-
misní prodej regionální literatury 
a drobných, například propagač-
ních předmětů místních výrobců. 
Důvodem je elektronická evidence 
tržeb, kterou by jinak muselo za-
vést. 

„V Hlučíně je infocentrum sou-
částí Muzea Hlučínska, příspěvko-
vé organizace. Obecně příspěvkové 
organizace jsou z EET vyňaty. Po-
kud ovšem příspěvkové organizace 
provozují komisní prodej, v němž 
prodávají zboží subjektům, na kte-
ré se EET vztahuje, tak se také ony 
stávají součástí EET. Naše info-
centrum ruší komisní prodej a EET 
zavádět nebude. V omezené míře 
zboží nakoupí k vlastnímu prode-
ji,“ informoval ředitel Muzea Hlu-
čínska Metoděj Chrástecký. 

Prioritním cílem prodeje regionál-
ní literatury bylo propagovat místní 
tradice a také pomoci těmto auto-
rům či výrobcům. Rabat z prodeje 
byl minimální, například 10 korun 
na knize. Z toho by nebylo možné 
pokrýt náklady ani na nejjednoduš-
ší EET.                                      (iga)

EET omezí prodej 
v infocentru 

Desítky vystavovatelů z řad za-
městnavatelů a široká nabídka vol-
ných pracovních míst v jedinečné 
atmosféře Multifunkční auly Gong 
v Dolních Vítkovicích v Ostravě 
čeká na návštěvníky Burzy práce 
2017. Uskuteční se ve středu 26. 
dubna od 9 do 17 hodin. 

„Burza práce se koná v rámci 
projektu Efektivní služby zaměst-
nanosti, který je spolufinancován 
z Evropského sociálního fondu 
a státního rozpočtu České repub-
liky,“ uvedla odborná pracovnice 

trhu práce krajského pracovního 
úřadu Gabriela Sácká s tím, že ná-
vštěvníci získají podrobný přehled, 
co v dnešní době na trhu práce fir-
my v regionu nabízejí a o jaké pro-
fese mají zájem. Individuální pora-
denství poskytnou zástupci Úřadu 
práce i pracovníci z poradny Slez-
ské Diakonie. Vše bezplatně.

Na Hlučínsku je situace na trhu 
práce dlouhodobě příznivá. „Počet 
nezaměstnaných v únoru klesl, při-
bylo volných pracovních míst a no-
vých uchazečů přišlo do evidence 

o polovinu méně než v lednu,“ 
uvedl Leoš Jakubec, ředitel Úřadu 
práce v Hlučíně. Aktuálně je míra 
nezaměstnanosti na Hlučínsku 3,5 
procenta. 

Práci hledá 954 lidí, z nichž ně-
kteří by možná mohli najít na Bur-
ze práce inspiraci. A někteří by se 
mohli uplatnit v městské organizaci 
Sport a kultura Hlučín, která bude 
jako v předchozích letech i letos ve 
spolupráci s úřadem práce přijímat 
na letní sezonu nezaměstnané na 
veřejně prospěšné práce.              (iga) 

Burza práce poradí, jak a kde najít na zaměstnání

Novým informačním kanálem 
chce od dubna radnice oslovovat 
občany. Startuje proto nový Face-
book města Hlučína. 

„Uvědomujeme si, že klasické 
noviny už čte jen omezená skupina 
lidí, dokonce i webové stránky ob-
čané vesměs navštíví, jedině když 
něco potřebují. Proto chceme dále 
rozšiřovat prostředky, jejichž pro-
střednictvím se k obyvatelům Hlu-
čína dostanou aktuální informace,“ 
vysvětlil starosta Pavel Paschek. 
Facebook je prvním z nich. Město 
s jeho spuštěním čekalo na moder-
nizaci webových stránek, která se 
dělala v roce 2015, a na nové logo 
města, které vznikalo v roce 2016 
a v prvním čtvrtletí letošního roku 
se ho podařilo implementovat do 
nejdůležitějších marketingových 
nástrojů včetně webu. Facebook 
bude nejen dalších zdrojem infor-
mací pro občany města a další lidi, 
kteří se zajímají o dění v Hlučíně, 
ale přinese zpětnou vazbu také rad-
nici. Otevřený bude všem, kteří se 
osobně zaregistrují. Omezovat bude 
ale příspěvky vulgární, nebo obsa-
hující osobní útoky.                     (iga) 

Hlučín rozjíždí 
Facebook
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PotŘetí PŘiPrAviLA 
HLučíNská uMěLecká 
škoLA bALet, který NAdcHL 
diváky.

 S velkým úspěchem odehráli žá-
ci tanečního oddělení Základní 
umělecké školy P. J. Vejvanovské-
ho v Hlučíně svou novou inscenaci 
Alenka v říši divů před hlučínským 
publikem v kulturním domě.

„Naprosto plný sál jsme měli na 
premiéře 19. února i na repríze 
hned 22. února. V březnu jsme vy-
prodali čtyři představení pro žáky 
základních škol z Hlučínska a pro 
velký zájem možná budeme ještě 
jedno přidávat v dubnu,“ pochlu-
bila se učitelka a autorka inscenace 
Klára Krejčířová. 

Balet Alenka v říši divů vznikl na 
motivy příběhu Lewise Carrolla. 
Vypráví o Alence, která se dostane 
do říše divů a zažije tam mnoho 
dobrodružství. V inscenaci se ob-
jeví se známé postavy jako Klo-
boučník, kočka Šklíba, Srdcová 
královna, Bílá královna, Spodek, 
Plšice, Bílý králík, dvojčata a další 
postavičky.

Rozmísťovat knihovničky po měs-
tě bude městská organizace Sport 
a kultura Hlučín. 

Nyní je připraveno pět knihovni-
ček, které se ve městě objeví v prů-
běhu dubna. Do knihovniček budou 
volně uložené knihy, které si mohou 
lidé vypůjčit, číst třeba při poseze-
ní na lavičce v parku. Současně by 
knihovničky měly sloužit také jako 
volně přístupné směnitelné místo 
knih. „Pokud má někdo doma kni-
hu, kterou už nepotřebuje, tak ji 
může vložit do kterékoliv veřejné 
knihovničky, odkud si naopak může 
půjčit některý z titulů, který ho zau-
jme,“ vyzval ředitel Sportu a kultu-
ry Hlučín Petr Breitkopf.        (red)

Provozní řád knihovniček 
1. Zapůjčení knih je bezplatné.
2. Knihu si můžete vypůjčit k pří-

jemnému posezení venku i doma.
3. Uvítáme, pokud do knihovnič-

ky přinesete doma vyřazené knihy.
4. Pokud vás nějaká kniha velmi 

zaujala, je možné si ji nechat a na-
hradit ji jinou knihou, kterou do 
knihovničky přinesete.

5. Do knihovničky je možné umís-
tit a půjčit si i CD.

6. I veřejně přístupné knihy si za-
slouží slušné zacházení.

7. Přinesené knihy neponechávejte 
mimo prostor knihovničky.

8. Prosím, zavírejte vždy dvířka 
knihovničky.

Houslový recitál Pavla Šporcla 
s názvem Pocta Johannu Sebastia-
nu Bachovi se uskuteční ve farním 
kostele sv. Jana Křtitele v Hlučíně 
v sobotu 27. května od 19 hodin. 

O jeden z koncertů hudebního fes-
tivalu Janáčkův máj byl obrovský 
zájem, vstupenky, které se tento-
krát prodávaly výhradně prostřed-
nictvím on-line systému festivalu, 
byly během několika dní po zaháje-
ní předprodeje vyprodány. 

Pořadatelé se proto rozhodli rozší-
řit počet míst ještě o boční prostory 
kostela. Posledních padesát kusů 
půjde do prodeje 1. dubna, k do-

„V představení tančí všichni žáci 
tanečního oboru, tedy 57 tanečníků, 
jako host v něm vystupuje kolega 
kytarista v taneční roli Spodka,“ 
doplňuje Klára Krejčířová. Před-
stavení má v podstatě profesionální 

výpravu, masky, kostýmy, kulisy 
a rekvizity. Doplňují ho speciální 
světelné efekty a projekce.

Hlučínské publikum ho může vi-
dět naposledy v pátek 7. dubna do 
18 hodin v Kulturním domě Hlučín, 

kde se odehraje česká derniéra. Poté 
ho děti z hlučínské umělecké školy 
předvedou v polské Raciborzi, kde 
měli velký úspěch už s předchozí-
mi inscenacemi Ledové království 
a Labutí jezero.     Ivana Gračková

Alenka v říši divů bude mít derniéru

Knihovničky po městě Po vstupenkách na Šporclův
recitál se jen zaprášilo 

Pavel šporcl zahraje v Hlučíně, vstu-
penky jsou žádané.

Foto: František renza

stání budou v Informačním centru 
Hlučín. Protože koncert začíná už 
v 19 hodin a předcházet mu budou 
technické přípravy, posouvá se čas 
sobotní mše svaté z obvyklých 18 
na 17 hodin. Letošní koncert Ja-
náčkova máje v Hlučíně podpoři-
lo město Hlučín grantem ve výši 
30 tisíc korun. Město má zájem 
o pravidelné účinkování tradičního 
hudebního festivalu Janáčkův máj 
v Hlučíně a v tomto smyslu jedná 
i s pořadateli. 

„Hudební festival Janáčkův máj 
patří každoročně k vrcholům kultur-
ní sezony v Moravskoslezském kra-
ji. Jsem přesvědčen, že posluchači 
z Hlučína jezdí na jednotlivé kon-
certy i do dalších měst. Ale chceme 
jim otevřít i příležitost poslechnout 
si špičkové interprety vážné hudby 
také ve vlastním městě. A také vě-
říme, že koncerty přilákají mnoho 
mimohlučínských milovníků hud-
by do našeho krásného města a do 
historicky cenného kostela, který 
je jedním ze zdejších památkově 
chráněných objektů,“ řekl staros-
ta Hlučína Pavel Paschek.     (iga) 

To nejlepší z filmové hudby se ro-
zezní v pátek zámeckým nádvořím 
v Hlučíně v pátek 26. května na fes-
tivalu Srdeční záležitost. 

„Širokému publiku se předevedou 
žáci základních uměleckých škol 
celého kraje. Na své si přijdou i děti 
ze základních a mateřských škol, 
pro které bude dopoledne připraven 

interaktivní program,“ prozradila 
pořadatelka Adéla Jasvecová. Večer 
se veřejnost může těšit na koncert 
skupiny Gaudi Musicae, Městského 
orchestru mladých Dolní Benešov 
nebo Smyčcového orchestru Vejva-
novský, který vystoupí spolu s de-
chovým orchestrem z družebního 
polského Namyslowa.              (iga)

Filmovou hudbu přivezou
k zámku děti z celého kraje

Pro svou novou inscenaci si taneční oddělení připravilo perfektní kostýmy.                                                Foto: Marek tomíček
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Hostitelem Okresního koncertu 
učitelů základních uměleckých škol 
se stane v úterý 11. dubna Základní 
umělecká škola P. J. Vejvanovského 
v Hlučíně. 

V programu, který odstartuje v 17 
hodin, se představí pedagogové 
z Kravaří, Háje ve Slezsku, Opavy, 
Vítkova, Hradec nad Moravicí a sa-
mozřejmě i domácí.

„V našem koncertním sále zazní 
skladby Brahmse, Ponceho, Pujota 
nebo třeba Janis Joplin či Eltona 
Johna,“ prozradil ředitel školy Jan 
Huszár. 

Koncert bude spojen s výstavou 
prací učitelů výtvarných oborů ze 
stejných škol. Ta zůstane k vidění 
v koncertním sále až do konce škol-
ního roku.                                   (iga) 

Termíny zápisů do mateřinek
MŠ Cihelní, středa 3. 5, 9.00 – 15.00 h., www.mscihelni.cz 
MŠ Severní, středa 3. 5, 9.00 – 15.00 h., www.skolka.hlucin.com 
Mateřská škola nabízí možnost integrace dětí s těžkými logopedický-

mi vadami, nutné je SPC vyšetření; při počtu čtrnácti dětí pro ně školka 
otevře podle zájmu jednu až dvě samostatné třídy. Školka pořádá 25. 
dubna od 8 do 11 hodin den otevřených dveří a od 15.30 beseda o práci 
v mateřské škole na téma Montessori prvky. 

Odloučené pracoviště MŠ Severní v ulici Dr. E. Beneše, čtvrtek 4. 
5., 9:00 – 12:00 h., www.skolka.hlucin.com 

MŠ Bobrovníky, úterý 2. 5, 8.00 – 14.00 h., http://zsbobrovniky.
pageride.cz/materska-skola/ 

MŠ Darkovičky, středa 3. 5., 9:00 – 16:00 h., www.zsdarkovicky.cz 
Na zápis je nutné vzít s sebou vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do MŠ 

a vyplněný Evidenční list a potvrzený lékařem. Oba formuláře si rodiče 
mohou vyzvednout přímo v příslušné školce nebo na jejích webových 
stránkách. Dále je třeba mít u sebe rodný list a průkaz zdravotní po-
jišťovny dítěte. „Pro děti, které dovrší do 31. srpna pěti let, je před-
školní vzdělávání povinné. Zákonní zástupci dětí, kteří se v uplynulém 
školním roce dostavili k zápisu a jejichž žádosti o přijetí dítěte k před-
školnímu vzdělávání nebylo vyhověno, se musí k zápisu pro školní rok 
2017/2018 dostavit znovu,“ upozornila Ingrid Křižáková z odboru roz-
voje Městského úřadu Hlučín.

Školky budou přednostně přijímat děti s trvalým pobytem v daném 
obvodu. Školské obvody jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou 
číšlo 7/2016, která je k dispozici na www.hlucin.cz, v sekci městský 
úřad, právní předpisy obce.                                                             (red)

Termíny zápisů do základních škol
ZŠ Rovniny 2. dubna, 9.30 - 17 hodin
ZŠ Hornická 3. a 4. dubna, 14 - 18 hodin 
ZŠ dr. M. Tyrše 7. dubna, 14 - 17.30 hodin, 8. dubna, 9 - 12 hodin
ZŠ Darkovičky 7. dubna, 12.30 - 17 hodin
ZŠ Bobrovníky 3. dubna, 14 - 18 hodin

Učitelé zahrají Brahmse nebo 
třeba Eltona Johna

kAMPAň ke dNi zeMě, 
která se bude koNAt Pod 
HLAvičkou zdrAvéHo 
MěstA HLučíN, si v dubNu 
užijí NAPLNo HLAvNě děti.

Ty školou povinné vyrazí na ces-
tovatelské promítání Kouzelná 
planeta, aby se prostřednictvím 
filmu podívaly do Brazílie. Loni 
měla velký ohlas u žáků návštěva 
čističky odpadních vod, takže le-
tos se také pro školy otevírá k pro-
hlídkám. Zájemci si musí domluvit 
vhodný termín u Vodovodů a kana-

lizací Hlučín. Školy mohou během 
celého roku využít také přednášek 
pracovníků Krajské hygienické 
stanice Ostrava s tématy voda, 
ovzduší, děti a mládež, přenosná 
onemocnění a drogy, hluk či po-
traviny. Společnost Ekokom nabízí 
pro změnu přednášku na téma, proč 
třídíme odpad, a ze Zdravotnické 
školy Ostrava mohu přivést zajíma-
vé informace o zdravém životním 
stylu. „Hlučínské školy se každo-
ročně zapojují do soutěže ve sběru 
papíru, kterou opakovaně vyhrává 
škola v Bobrovníkách. Tak jsme 

zvědavi, jestli letos opět obhájí své 
předchozí vítězství,“ řekla koordi-
nátorka Zdravého města Hlučín Te-
reza Šimánková. Mateřské školy se 
sejdou před kulturním domem, kde 
budou v pátek 21. dubna opět křída-
mi malovat na chodník. Akce začne 
v 9.30 a zúčastnit se mohou i další 
malí zájemci, které přivedou rodiče. 

I starší děti se budou výtvarně re-
alizovat. Jako v předchozích letech 
i letos připraví výstavu výtvarných 
prací na téma Den Země, ale ten-
tokráte bude instalovaná na hlu-
čínském zámku. „V minulosti jsme 

dělávali výstavu v kulturním domě, 
kde ji ale viděli jen lidé, kteří tam 
zavítali na různé akce. Loni výstava 
rozveselila chodby radnice. Letos ji 
chceme mít na zámku, kam chodí 
opravdu hodně lidí,“ vysvětlila Te-
reza Šimánková. Výstavu, kterou 
organizačně zajišťuje Základní ško-
la dr. M Tyrše, bude mít veřejnou 
vernisáž v pondělí 10. dubna v 9 
hodin. V programu vystoupí žáci 
Základní umělecké školy P. J. Vej-
vanovského z Hlučína. Na zámku 
budou výtvarné práce dětí k vidění 
do 18. dubna.                              (iga) 

Ke Dni Země patří malování, poznávání
i sběr papíru, letos si ho děti užijí

Zápis do 1. ročníku speciální Základní 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 mentálním postižením, autismem a souběž-
ným postižením více vadami,“ informovala ředitelka Marcela Vyhlída-
lová. Rodiče si mohou školu prohlédnout a zajít se podívat na vyučová-
ní kterýkoliv den podle domluvy.                                                    (red) 

Zápis na speciální školu v dubnu 
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Už po 46. se v březnu sešli malí 
recitátoři, rodiče, paní učitelky 
a ostatní obdivovatelé poezie, bás-
ní, veršů a všeho, co k tomu patří.

Recitační soutěže Dětská scéna 
2017, kterou pořádá náš Dům dětí 
a mládeže Hlučín, se letos zúčastni-
lo více než 80 dětí. S radostí jsme 
uvítali odborné připomínky zkuše-
né rétorky Evy Polzerové, spiso-
vatelky Jany Schlossarkové a paní 
Evy Píšové, které zasedly v porotě 
již po několikáté. 

Ve všech kategoriích vyjma jedi-
né se úspěšně umístili recitátoři ze 
základní školy dr. Miroslava Tyrše 
z Hlučína. Děti si nejčastěji vybíra-
ly básně Pavla Šruta a Jiřího Žáčka, 

Osmdesát dětí měřilo v březnu v Hlučíně své síly v recitaci

Výsledková listina:
0. kategorie Adam Hudec, zš darkovičky
  klára stošková, zš vřesina
1. kategorie Adéla venglářová, zš Píšť
  Adéla stanková, zš dr. M. tyrše, Hlučín
2. kategorie Lucie Nováková, zš Markvartovice
  veronika tomisová, zš dr. M. tyrše, Hlučín
3. kategorie jakub Havránek, zš Hať
  romana omámiková, zš dr. M. tyrše, Hlučín
4. kategorie Marie jirásková, zš Hlučín - rovniny
  Nela kacálková, zš dr. M. tyrše, Hlučín

Marie jirásková a Nela kacálková 
zvítězily ve čtvrté kategorii, v níž se 
utkali žáci 8. a 9. tříd.

Foto: karolína chudějová 

ale slyšet jsme mohli i náročnější 
tituly například od spisovatele Petra 
Bezruče nebo Jany Schlossarkové. 

Všem paním učitelkám a trpěli-
vým rodičům děkujeme za velikou 
a upřímnou pomoc při přípravě na 

tuto jedinečnou akci a účastníkům 
postupujícím do nadcházejícího 
okresního kola přejeme pevné ner-
vy a štěstí při recitování v Opavě.

Karolína Chudějová
pedagog volného času

Nejcennější je atmosféra, myslí si ředitel

Ředitel Miroslav všetečka ve „své“ škole.                                   Foto: ivana Gračková 

Největší HLučíNská škoLA 
Může sLAvit.

U příležitosti Dne učitelů byl mezi 
oceněnými pedagogickými osob-
nostmi z Hlučínska také ředitel 
Základní školy Rovniny Miroslav 
Všetečka. Ve zdůvodnění návrhu 
je výčet toho, čím se může ředitel 
i jeho škola chlubit. Miroslav Vše-
tečka má podporu svého týmu, pro-
sazuje inovativní metody vzdělává-
ní dětí i pedagogického týmu, škola 
je pod jeho vedením otevřená všem, 
o čemž svědčí i počet žáků s různý-
mi zdravotními potížemi, jimž vy-
tváří vhodné podmínky pro jejich 
plnohodnotné začlenění do života, 
dokáže získávat peníze z dotačních 
titulů, má vizi i strategii rozvoje 
školy. 

 „Myslím, že naše škola je výji-
mečná hlavně atmosférou,“ tvrdí 
ovšem ředitel. Má pravdu. Přátel-
ské otevřené vztahy v týmu zaměst-

nanců školy se přenáší i na děti, 
přitom neformální kontakt evident-
ně není na úkor respektu a kázně. 
„Děti vždycky zkouší překračovat 

hranice, mají to skoro v náplni prá-
ce. Ale jsem přesvědčen, že je tady 
nikdo příliš nenarušuje díky tomu, 
že tu mají děti dost svobody a naší 

Den otevřených dveří pořádá Zá-
kladní umělecká školy P. J. Vej-
vanovského v Hlučíně ve čtvrtek 
20. dubna od 14 hodin. Zahájení 
se odehraje v hlavní budově v uli-
ci U Bašty 4. Zájemci si mohou 
prohlédnout všechny budovy a se-
známit se s průběhem lekcí všech 
vyučovaných uměleckých oborů. 
V hlavní budově se seznámí s mož-
nostmi výuky hry na různé nástroje. 
V koncertním sále se jim představí 
ve svém vystoupení žáci literár-

ně-dramatického oddělení a mladí 
hudebníci. Lákavá jistě bude pro-
hlídka nových prostor včetně balet-
ního sálu na Mírovém náměstí „nad 
Bětou“. Výtvarné oddělení se bude 
prezentovat ve svých učebnách 
v budově hlučínského zámku. Pro 
návštěvníky jsme připravili i výsta-
vu prací žáků,“ prozradila učitelka 
výtvarného oboru Helena Hantkeo-
vá a pozvala na akci všechny, kteří 
by se rádi dověděli něco více o hlu-
čínské umělecké škole.                (iga) 

Základní umělecká škola
otevře dveře sálů a učeben

důvěry,“ vysvětluje ředitel školy. 
Miroslav Všetečka byl dítětem 

z učitelské rodiny a nejspíše proto 
také nakonec vystudoval pedago-
giku, byť začínal s chemií. „Ne-
bavilo mě to, takže jsem z vysoké 
školy v Praze brzy utekl a šel jsme 
na pajdák, přestože mě od toho ma-
minka zrazovala. Nikdy jsem neli-
toval,“ vypráví Miroslav Všetečka. 
Se školou v Rovninách je spojený 
skoro osudově. V šesti letech tam 
nastoupil jako vyplašený prvňáček, 
pak na ní absolvoval civilní vojen-
skou službu a nakonec tam začal 
pracovat nejprve jako učitel mate-
matiky a tělocviku a od roku 2011 
jako ředitel. „A jednou bych tady 
mohl jezdit na traktůrku a sekat trá-
vu jako školník,“ usmívá se ředitel.

Ocenění převzal na setkání ke Dni 
učitelů organizovaném Sdružením 
obcí Hlučínska ve středu 29. března 
v obřadní síni hlučínské radnice.

Ivana Gračková

Příznivce stolního tenisu zveme 
na přehlídku zápasů šesti nejúspěš-
nějších žáků okresního přeboru ve 
stolním tenise.

Kroužek stolního tenisu při Domu 
dětí a mládeže Hlučín budou zastu-
povat celkem tři hráči, kteří se ve 
vzájemných zápasech utkají s ostat-
ními finalisty, a to ve čtvrtek 14. 
dubna od 17 hodin v domu dětí. 
Přijďte je společně povzbudit, bude 
se hrát o Zlatý pohár!

Božena Kladivová,
pedagogická

pracovnice domu dětí 

TOP 6 v domě dětí 
Rybářskou soutěž Zlatá udice po-

řádá místní organizace Českého 
rybářského svazu Hlučín a Dům 
dětí a mládeže v Hlučíně v sobotu  
23. dubna. 

Akce se uskuteční na Hlučínském 
jezeře a soutěžící budou měřit síly 
v rybolovné technice, poznávání 
ryb, rostlin a živočichů. „Závod-
níky čekají také testy z rybářského 
řádu. Účast v soutěži je i formou 
doškolení a pro držitele dětských 
rybářských povolenek je povinná,“ 
informovala za pořadatele Edita 
Studená.                                    (iga) 

Malí rybáři změří síly
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Již 33. ročník soutěže v tanečním 
sportu Hlučínská lilie 2017 se usku-
teční o víkendu 29. a 30. dubna 
v Kulturním domě Hlučín. 

„Soutěž je oblíbeným tanečním 
svátkem jak mezi tanečníky, tak 
mezi diváky. Že dosáhly ´Kristo-
vých let´, je dokladem její kvality. 
Proto jsme se rozhodli posunout ji 
ještě o stupínek výše a nabídnout 
tak divákům i sportovcům ještě 
větší dávku tanečního umění. Proto 
bude letos soutěž probíhat ve dvou 
dnech,“ prozradil za organizační 
tým z domácího tanečního oddílu 
KST KD Hlučín trenér Jakub Dá-
videk. Letos se divákům představí 
tanečníci od těch nejmenších dětí až 

po dospělé ze seniorské kategorie. 
„Náš Klub sportovního tance KD 

Hlučín nasadí do boje o cenné body 
přes deset tanečních párů, kterým 
se bude určitě lépe tančit s podpo-
rou domácího publika. Proto by-
chom rádi pozvali všechny přízniv-
ce tanečního umění, aby nás přišli 
podpořit,“ doplnil Jakub Dávidek. 
Soutěž Hlučínská lilie, která je za-
řazená do série soutěží Moravsko-
slezské ligy, bude mít letos mezi-
národní soutěžní pole i porotu. V té 
mimo jiné zasedne Marek Dědík, 
taneční hvězda televizního pořadu 
Stardance. Sportovní program do-
plní netradiční občerstvení včetně 
domácích zákusků.                    (iga) 

domácím želízkem v ohni bude na soutěži pár dominik Paluv a barbora Něm-
cová z kst kd Hlučín.                                                                            Foto: tomáš klička

PŘIJMEME ZAMĚSTNANCE NA HLAVNÍ 
PRACOVNÍ POMĚR

 
PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH – PŘÍMÁ PÉČE

Domov pro seniory

Nástup možný od 1. 4. 2017.

Nabízíme:
- Pracovní úvazek 37,5 hodin týdně vč. sobot a nedělí

- směnnost – nepřetržitý provoz s nerovnoměrně rozvrženou 
pracovní dobou

- Předpokládaný měsíční hrubý výdělek cca 15.000,- kč
- Možnost osobnostního rozvoje a profesionálního růstu

- seriózní přístup zaměstnavatele
- zajímavou a smysluplnou práci

- Příjemné pracovní prostředí
- zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravu, na dovolenou)

Požadujeme:
- trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost

- komunikační dovednosti, schopnost pracovat v týmu i samo-
statně

- spolehlivost, zodpovědnost, loajálnost k zaměstnavateli
- trpělivost, vstřícnost, úctu a laskavý přístup ke klientům

- ochotu se vzdělávat, flexibilita
- Profesionální vystupování

zájemci o uvedené pracovní místo mohou zasílat své životopisy 
na e-mailovou adresu: dps@ddhlucin.cz nebo osobně doručte 

na recepci domova pod vinnou horou.

Kontaktní osoba:
edita kawková, dis., vedoucí domova pro seniory

tel: 595 020 576, 727 939 262

Domov pod Vinnou horou, p. o. si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv 

zrušit bez udání důvodu. Poskytnutím svých osobních údajů v životopise 

dávají uchazeči Domovu pro seniory souhlas s jejich správou ve smyslu 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Budou kontaktováni 

pouze ti uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.

Děkujeme za pochopení.

Město Hlučín vyhlašuje výběro-
vé řízení na funkci ředitele a zá-
roveň jednatele společnosti Vodo-
vody a kanalizace Hlučín, s.r.o., 
IČ 25914685, se sídlem Ostravská 
124/18, 748 01 Hlučín

Charakteristika společnosti: Vo-
dovody a kanalizace Hlučín, s.r.o., 
IČ 25914685, se sídlem Ostravská 
124/18, 748 01 Hlučín, je společ-
ností, jejíž jediným společníkem je 
město Hlučín, která byla založena 
především za účelem provozování 
vodovodů a kanalizací pro veřejnou 
potřebu, zabezpečování zásobování 
pitnou vodou; odvádění a čištění 
odpadních či užitkových vod; na-
kládání s odpady (vyjma nebez-
pečných) provozování, udržování 
a rekonstrukcí vodohospodářských 
zařízení čistírny odpadních vod 
apod. 

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

Místo výkonu funkce: Ostravská 
124/18, 748 01 Hlučín 

 Datum nástupu do funkce: 
01.06.2017, nebo dle dohody

Požadované obecné a kvalifikační 
předpoklady a náležitosti přihlášky 
do výběrového řízení naleznete na 
www.strankách města Hlučína na 
adrese http://www.hlucin.cz/

Lhůta pro podání písemné přihláš-
ky: 24.04.2017 do 14:00 hod.

Písemnou přihlášku spolu s poža-
dovanými doklady a přílohami do-
ručte v zalepené obálce s nápisem 
„Výběrové řízení na jednatele Vo-
dovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. 
– NEOTVÍRAT“ buď osobně, nebo 
prostřednictvím osoby, která prová-
dí přepravu zásilek (kurýrní služba) 
nebo prostřednictvím držitele poš-
tovní licence. V případě osobního 
doručení nabídky, popř. prostřed-
nictvím osoby, která provádí pře-
pravu zásilek (kurýrní služba), musí 
být nabídka doručena na podatelnu 
Městského úřadu Hlučín v budově 
C Městského úřadu Hlučín, Míro-
vé náměstí 25/24, 748 01 Hlučín, 
přízemí, dveře č. C 101. V případě 
doručení nabídky prostřednictvím 
držitele poštovní licence musí být 
nabídka doručena na adresu sídla 
vyhlašovatele: Město Hlučín, Míro-
vé nám 24/23, 74801 Hlučín.

Termín výběrového řízení pro 
pozvané uchazeče je stanoven na  
27. 4. 2017

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo 
zrušit toto výběrové řízení kdykoliv 
v jeho průběhu a nepřijmout na-
bídku žádného uchazeče bez udání 
důvodu.

Bližší informace podá Mgr. Pavel 
Paschek, tel. 595020214

Výběrové řízení na funkci 
ředitele a zároveň jednatele 
společnosti Vodovody
a kanalizace Hlučín, s.r.o.

Marek Dědík ze Stardance 
bude v porotě Hlučínské lilie
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Úspěšné házenkářky z hlučínského gymnázia.                          Foto: klára skibová 

takto se na hřišti sportovalo loni v červnu při přátelských lehkoatletických zá-
vodech, na nichž se domácí utkali se žáky družební základní školy ze slovenské 
Likavky.                    Foto: Monika tomisová

Po vítězství v krAjskéM 
koLe A výborNéM výkoNu 
v kvALiFikAci se do 
rePubLikovéHo FiNáLe 
stŘedNícH škoL v HázeNé 
dívek ProbojovALo 
družstvo z NAšeHo 
GyMNáziA joseFA kAiNArA 
z HLučíNA. 

Konalo se 14. a 15. března v Plz-
ni. Hlučínský tým hrál ve složení 
Magdaléna Porwolová a Klára Ski-
bová z tercie, Adéla Kovalová, An-
drea Skibová, Karla Schwenznero-
vá a Nela Statarowiczová z kvarty, 
Štěpánka Czyžová a Jana Jarošová 
z 1. A, Eliška Desortová z 2. A, 

Markéta Kamrádová, Adéla Pal-
kovská a Veronika Zouharová ze 
sexty. Ve hře kvůli zranění výrazně 
chyběla klíčová hráčka Eliška De-
sortová, která ale úspěšně promě-
ňovala trestné hody a ze střídačky 
pomáhala spoluhráčkám radami. 
Děvčata bohužel už v základní sku-
pině narazila na nejsilnější soupeře, 
a to družstva Olomouce a Prahy, 
která skončila na 1. a 2. místě, tak-
že po velmi vyrovnaných zápasech 
družstvo našeho gymnázia skončilo 
na celkovém 5. místě v republice. 
Tímto umístěním náš tým důstoj-
ně reprezentoval nejen školu, ale 
i Hlučín.            Marta Humplíková

pedagožka a trenérka

Šachisté se procvičili
ve hře a získali i odměnu Na školních hřištích v Hlučíně 

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

Hřiště Darkovičky je otevřeno od 
pondělí do neděle od 8 do 21 hodin, 
jen je třeba se předem domluvit na 
čísle 603 367 410. Ve školní dny 
patří hřiště do 13 hodin žákům.

Hřiště Základní školy Rovniny je 
pro veřejnost v provozu od května 
do října ve dnech školního vyučo-
vání od 16 do 20 hodin a v dalších 
dnech od 10 do 20 hodin.

Zahradu Mateřské školy Severní 
mohou zájemci využívat od dubna. 
Otevřená pro veřejnost je od 16.30 
do 18 hodin, o víkendech a o svát-
cích od 14 do 18 hodin. Během let-
ních prázdnin se zahrada otevírá až 
v 15 hodin a v provozu je do 19 ho-
din. Od 1. září je otevřeno ve všední 
dny od 16.30 do 19 hodin, o víken-
dech od 14 do 19 hodin.

Zahradu Dětské rehabilitace Hlu-

čín lze navštěvovat od dubna do říj-
na pouze v pracovní dny od 11.30 
do 17.30. 

Hřiště Základní školy dr. M. Tyrše 
je v provozu pro veřejnost v pra-
covní dny od 16 do 20 hodin, o ví-
kendech od 10 do 13 hodin a od 14 
do 20 hodin. Škola v současnosti 
hřiště opravuje. Z vlastních pro-
středků uvolnila 300 tisíc korun na 
opravu povrchu a jeho profesionál-
ní čištění, na nové lajnování, výmě-
nu desek za basketbalovými koši 
a zábran za fotbalovými brankami, 
na nové sítě do fotbalových branek 
i úpravu doskočiště pro skok do 
výšky a na nové krytí pískového 
doskočiště pro skok do dálky. 

„Pokud to klimatické podmínky 
dovolí, mohli by práce na opravách 
skončit už v dubnu,“ uvedla ředi-
telka školy Ivana Staňková. Škola 
hřiště využívá od roku 2008, a přes-
tože dělá průběžně drobné opravy, 
letos se rozhodla pro větší rekon-
strukci.                                       (iga) 

Dívky se neztratily ani v republikovém finále

Tradiční šachový turnaj pod ve-
dením Lukáše Chrostka se v Domě 
dětí a mládeže Hlučín uskutečnil 
v sobotu 11. března.

Určen byl dětem a mládeži do 
šestnácti let, podívat se přišli i ro-
diče a ostatní milovníci královské 
hry. Každý malý účastník získal za 
účast sladkou odměnu. Mezi nej-
lepšími hráči se v první kategorii 
do 11 let umístili Matěj Kristl, Mi-
chal Pinko a Jan Skýpala. Ve druhé 
kategorii od 12 do16 let medaile 

dostali Tomáš Reichel, Michael 
Kozuba a Matěj Dostál. Mimořád-
nou cenu dostala také jediná dívka 
turnaje Nela Anderková a nejlepší 
hráč z Šachového klubu hlučínské-
ho domu dětí Tomáš Reichel. Všem 
účastníkům děkujeme a už se těší-
me na příští rok!

Karolína Chudějová
pedagog volného času

výsledkovou listinu najdete
na www.chess-results.com

Michal Pinko, Matěj kristl a jan skýpala vybojovali cenné medaile na šachovém 
turnaji v kategorii od 12 do 16 let.                                                            Foto: jiří vaněk

Školy opět otevřou svá hřiště

Tradiční Májový pochoďáček 
bude letos součástí otevírání turis-
tické sezony, které vypukne u Hlu-
čínského jezera v sobotu 6. května 
od 8.30 do 17 hodin. 

„Start pochodu bude v Dolním Be-
nešově a trasa povede po třetí hrázi, 
Jilešovicemi přes most, Děhylov 
kolem Restaurace u žáby až na je-

zero, kde už bude program v plném 
proudu. Cíl je v motorestu Laguna,“ 
prozradila za pořadatele Veronika 
Antončíková, vedoucí Kulturního 
domu Hlučín. Zájemci z Hlučína se 
mohou na start dostat autobusem, 
který odjíždí v 8.25 z autobusového 
nádraží, vlak jede v 8.31. Startovné 
je 30 korun.                               (red)

Májový pochoďáček přivede 
účastníky do víru dění
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KAM V HLUČÍNĚ V DUBNUn

 CHCETE TAKÉ, ABYCHOM ZVEŘEJNILI POZVÁNKU
NA VAŠI AKCI? SVÉ TIPY ZASÍLEJTE MAILEM NA

INFOHLUCIN@CENTRUM.CZ 

1.4. Turnaj ve stolním tenisu pro děti a mládež do 15 let DDM Hlučín
4.4. 18:00 Leburn Maddox – blues/rock koncert Červený kostel
7.4. 18:00 Alenka v říši divů – derniéra KD Hlučín
7.4. Odemykání lesa DDM Hlučín
8.4. 8:00 Farmářské trhy – Velikonoční inspirace zámecké nádvoří Hlučín
8.4. Velikonoční dílna, zábavné výtvarné tvoření pro děti i dospělé zámek
12.4. 18:00 Sen o malém princi – představení ZUŠ Hlučín KD Hlučín
22.4. 8:00 Farmářské trhy Hlučínské náměstí
22.4. Zlatá udice, místní kolo SRA Hlučín
22.4. Taneční soutěž DDM Hlučín
29.4. 12:30 Charitativní běh Hlučínské jezero
29.4. 15:30 Pálení čarodějnic Hlučínské jezero
29.-30.4. 8:00 Hlučínská Lilie – taneční soutěž KD Hlučín
Připravujeme na květen 2017
6.5. Májový pochoďáček – Dolní Benešov Hlučínské jezero
6.5. Otevírání turistické sezony Hlučínské jezero
9.5. Koncert ke dni matek Červený kostel
11.5. Duo Jamaha KD Hlučín
13.5. Celorepubliková výstava psů Hlučínské jezero
13.-14.5. Hlučínský talent KD Hlučín
18.5. Den zdraví Hlučínské náměstí
19.5. Koncert pro hlučínské sochy Hlučín
26.5. Srdeční záležitost nádvoří zámku Hlučín
27.5. Hlučínský půlmaraton Hlučínské jezero

Na březích Hlučínského jezera se 
budou v sobotu 29. dubna. Pálit ča-
rodějnice. Na programu rozverného 
odpoledne bude malování na obli-
čej, rej maškar a konečné hodnoce-
ní masek, sportovní soutěže pro děti 
a také výroba vlastních čarodějnic 
určených k případnému upálení. 

„A když už bude k dispozici hra-
nice, budou se také opékat párky. 

Kdo si nepřinese svůj párek, může 
si ho na místě zakoupit. Kdo si ne-
přinese čarodějnici, může si ji vyro-
bit. Kdo nedorazí v outfitu čaroděj-
nice, může se na našem workshopu 
dozdobit,“ prozradila za pořadatele 
vedoucí Kulturního domu Hlučín 
Veronika Antončíková. Pálení ča-
rodějnic na hlučínské štěrkovně 
odstartuje v 15.30.                   (red)

Děti si vyrobí čarodějnice 

Hlučínské jezero bude v sobotu 
29. dubna dějištěm charitativního 
Běhu pro Honzíka. Registrace běž-
ců začne ve 12.30 u hlavní brány. 
Od 13 hodin jsou v programu han-
dicap běhy, ve 14 hodin odstartuje 
hlavní běh na 8 kilometrů. 

„Běh pro Honzíka je charitativní 
akce, nikoliv závod. Proto nejsou 
v propozicích uvedeny kategorie 
běžců, na místě nebude žádná časo-
míra a na závěr bude vyhlášen pou-
ze jeden jediný účastník, Honzík 
Pagáč,“ řekla hlavní organizátorka 
akce Gabriela Svačinová. 

Chlapec se narodil 14. září 2011 
předčasně ve 27. týdnu těhotenství, 
s porodní váhou 630 gramů. Měřil 
34 centimetrů. Celé startovné orga-
nizátoři předají mamince Honzíka. 

Startovné se tak může pohybovat 
od 50 třeba až do 500 korun. „Ne-
cháme na účastnících, kolik budou 
chtít věnovat. Nicméně podle výšky 
uhrazeného startovného dostanou 
běžci startovní balíček,“ zpřesnila 
Gabriela Svačinová. 

Před startem hlavního běhu se mo-
hou sportovci zúčastnit i několika 
handicap disciplín, jako třeba běhu 
se zátěží, běhu v páru vodič + běžec 
s páskou přes oči, běhu s podváza-
nou nohou. Speciální nesportovní 
disciplína pak bude psaní Braillo-
vým písmem na Pichtově psacím 
stroji.

Další informace budou organizá-
toři dávat na Facebook k události 
Běh pro Honzíka, kde zájemci na-
jdou i mapku hlavního běhu.   (iga) 

Poběží pro Honzíka Pagáče

Klobouky
v muzeu lákají 

Pokračování ze str. 1
Spolu s pokrývkami hlavy se ná-

vštěvníci vypraví do historie, i do 
různých koutů světa. Indonésii re-
prezentují svatební čepice, severní 
Ameriku zastupuje mexické som-
brero, klobouk kovboje i černoš-
ského sluhy. Mezi exponáty je k vi-
dění klobouk z Číny i Uzbekistánu. 
Milovníky přírody pak zaujmou 
klobouky z choroše, trávy a kůry. 

Část výstavy je věnována výrobě 
klobouků, která má v Česku dlou-
holetou tradici. „Málo se ví, že 
novojičínské fabriky zásobovaly 
výrobky celý svět. Třeba klobouky 
kovbojů se nevyráběly v Americe, 
ale u nás. Ze Spojených států se na 
ně dovážela bobří srst,“ přiblížil je-
den z aspektů kloboučnické výroby 
ředitel muzea Metoděj Chrástecký. 

Největší lákadlem výstavy jsou 
klobouky a čepice tří českosloven-
ských prezidentů, kteří navštívili 
Hlučín. Výstava klobouků, kterou 
připravilo Muzeum Hlučínska ve 
spolupráci s Muzeem Novojičín-
ska, potrvá do 9. června.          (iga) 
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Město Hlučín bude mít nový 
Facebook. Přibude tak informační 
zdroj, který umožní i zpětnou 
vazbu. 

Čtěte na straně 6

Městu chybí víceúčelová hala. 
Lidé si o ní řekli na březnovém 
veřejném fóru. 

Čtěte na straně 4

Hlučínská lilie bude letos
s mezinárodní účastí na parketu
i v porotě. A protáhne se na dva 
dny. 

Čtěte na straně 10

Čtyři návrhy přišly do architekto-
nické soutěže na revitalizaci veřej-
ného prostranství před Červeným 
kostelem v Hlučíně. Prostranství 
obklopující významnou historic-
kou budovu, která je jedním z dů-
ležitých kulturních center ve měs-
tě, se nachází ve frekventované 
lokalitě hned vedle autobusového 
nádraží. Architekti využili odlišné 
koncepční přístupy pro její řešení. 
Odborná porota ocenila dva ná-

vrhy. Kancelář Famarchitekt při-
pravila citlivý, promyšlený návrh, 
který vychází z historie území. 
Část lokality řeší dokonce ve stylu 
parkových úprav konce 19. století, 
který je pro dané místo dosud cha-
rakteristický.

Architekt Martin Materna přišel 
s radikálnějším řešením, které po-
čítá s částečným předefinováním 
funkčního využití území tak, aby 
nabídlo volnější a slunnější poby-

tové travnaté plochy v soudobém 
designu.

Všechny návrhy město představi-
lo v kulturním domě na veřejném 
fóru 21. března. Výstava se stala 
první platformou k diskuzi s ve-
řejností, než se radní a vedení Hlu-
čína rozhodnou dále pokračovat v 
projektu a vyberou koncepci, kte-
rou upřednostní obyvatelé města. 

„Z výsledku hodnocení je zřej-
mé, že porota upřednostnila detail-

ně promyšlený návrh vycházející 
ze stávajících hodnot a provozních 
vazeb v území, u něhož je větší 
pravděpodobnost následné reali-
zace. Pokud se vedení města roz-
hodne dále pokračovat v projektu, 
bude návrh před dalším podrob-
nějším zpracováním projednán s 
veřejností, dotčenými subjekty a 
vlastníky pozemků,“ doplnil Jan 
Richter, městský architekt.

Ivana Gračková

Rodí se nová podoba prostranství u Červeného kostela

Řešení architektonické kanceláře Famarchitekt.                                                              Návrh architekta Martina Materny. 

Klobouky v muzeu lákají děti i dospělé
NejroztodivNější 
Pokrývky HLAvy 
PrezeNtuje v Muzeu 
HLučíNskA výstAvA 
dáMy A PáNové, držte si 
kLobouky! 

„Výstava zachycuje jak průřez 
vývojem pokrývek hlavy za posled-
ních 200 let, tak i rozličnost tvarů 
a materiálů. Mezi exponáty jsou 
výstřelky dámské i pánské módy, 
vojenské přilby a čepice, klobouky 
kočích a lokajů, pokrývky hlavy 
podle profesí, ale i klobouky nábo-
ženského charakteru. Návštěvník 
tak bude moci porovnat kvadrátky 
kněží i rabínů, nebo se pokochat 
krásou kardinálského klobouku,“ 
láká do muzea jeho pracovník Jiří 
Neminář.        Dokončení na str 12 všechny holky jsou tak trochu modelky.                                                                                                                  Foto: ivana Gračková

MÍSTO KYTIČKYn
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PADESÁT LET V ŽIVOTĚ JEDINCE I MĚSTA (5. DÍL – NOVÉ TISÍCILETÍ)n

PODĚKOVÁNÍn

SOUKROMÁ INZERCEn

Přivítali jsme:
Filip Kopýtko *2017
Terezie Slováková *2017
Eduard Sovadina *2017
Albert Krejčí *2017
Daniel Mosler *2017
Daniel Hovězák *2016

Jubilanti:
Edeltruda Pecuchová *1927
Věra Holaňová *1931
Hedvika Žvaková *1931
Jaroslav Polášek *1937

Rozloučili jsme se:
Gertruda Reiská

Děkujeme všem příbuzným a zná-
mým za projevy soustrasti, květi-
nové dary a doprovod na poslední 
cestě paní Gertrudy Reiské. Panu 
děkanovi Mgr. Martinu Šmídovi za 
jeho povzbudivá slova a pohřební 
službě Breuer za profesionální pří-
stup. Za zarmoucenou rodinu dcera 
a syn s rodinami.

Děkujeme všem příbuzným, přá-
telům a známým, kteří přišli dopro-
vodit na poslední cestě pana Ericha 
Otiska. Dík patří panu faráři Šmí-
dovi za slova útěchy, všem pečo-
vatelkám z Charity Hlučín za vzor-
nou péči a lidský přístup. Pohřební 
službě Breuer za vzorné zajištění 
pohřbu, velký dík za zarmoucenou 
rodinu manželka, syn a dcera s ro-
dinou. 

Už tradiční setkání seniorů, kteří v letošním roce do-
vrší osmdesáti a více let, uspořádá město Hlučín v úte-
rý 6. června. „Společné posezení s hudbou a občerst-
vením mělo v minulých dvou letech velký ohlas. Proto 
ho připravujeme i na letošní rok,“ řekla místostarostka 
Hlučína Blanka Kotrlová. Zájemci, kteří by rádi obdr-
želi pozvánku na akci, se mohou přihlásit osobně na 
odboru rozvoje Městského úřadu Hlučín u Ingrid Kři-
žákové, nebo telefonicky na čísle 595 020 238, případ-
ně mailem na adrese krizakova@hlucin.cz.            (red) 

Píše se rok 2006 a město je připra-
veno na důstojné oslavy 750. naro-
zenin.

U této příležitosti byla vydána pu-
blikace Hlučín 750, 1256 – 2006 
a ojedinělá kronika jednoho roku 
2006, jejíž obsah tvoří fotografie, 
na kterých amatérští fotografové 
zaznamenali každý den dění v ži-
votě našeho města. Byla zapsána 
do České knihy rekordů. Dík patří 
panu Zdeňkovi Kačorovi, který ce-
lou akci nejen vymyslel, ale taky 
zrealizoval.

Hlučínské noviny jsou bezplatně 
doručovány do všech domácností.

V roce 2007 vstoupil Hlučín do 
Národní sítě zdravých měst. Skon-
čila rozsáhlá rekonstrukce zámku 
nákladem 46,5 milionů korun. Ob-
čanům byl zámek předán do užívání 
v sobotu 15. září. Součástí zámku 
je infocentrum, muzeum, knihovna, 
čajovna a výtvarný obor ZUŠ.

Začalo odkrývání židovských ná-
hrobků, které ukrýval odvodňovací 
příkop u vodárny na Rovninách. 
Bylo rozhodnuto o obnovení židov-
ského hřbitova, a to v sousedství 

pohřebiště padlých vojáků Rudé 
armády.

Byl vysloven nesouhlas se zru-
šením hlučínského vojenského 
záchranného praporu. Konečným 
rozhodnutím vlády přešla jednotka 
pod Hasičský záchranný sbor.

V listopadu zahájil Czech Point.
Vánoční strom v roce 2007 daro-

vala městu paní Alena Gebauerová.

Mateřská škola na Severní ulici 
oslavila 30. narozeniny.

V roce 2008 byla 6. března slav-
nostně otevřena zrekonstruovaná 
moderní služebna Policie ČR na ul. 
Dr. Ed. Beneše.

V dubnu se konalo První kolá-
čobraní na Hlučínsku, které pořáda-
lo Kulturní centrum. Prodáno bylo 
tři tisíce koláčů.

V dubnu bylo otevřeno víceúčelo-

vé hřiště u ZŠ Dr. M. Tyrše. Nákla-
dy činily přes 11 milionů korun.

V červnu započala rekonstrukce 
ulice Dlouhoveské. Vznikla ulice 
K Pile. Jedná se o část ulice Os-
travské, odbočku k Dřevařským 
závodům. V městské části Rovni-
ny vyrostla výstavbou dvou domů 
se 153 bytovými jednotkami nová 
ulice Viléma Balarina, která dostala 
jméno po výtvarníkovi. 

V říjnu se město připojilo k osla-
vám 90. výročí vzniku samostatné-
ho Československa.

Po rozsáhlé rekonstrukci byly 
v prosinci spuštěny kamery, dbající 
o bezpečí občanů.

O nesporně největší událost roku 
se postarali občané: V areálu cihel-
ny měla být vybudována bioplyno-
vá stanice. Verdikt zněl: spalovna 
nebude. Byl to výsledek protestů 
občanů města, kteří pod petici při-
pojili pět tisíc podpisů a dne 16. 9. 
2008 přiměli, během jednání v kul-
turním domě, k rezignaci starostu 
města Davida Maňase.

  Anna Heczková
bývalá archivářka 

Zájezd na Floru do Olomouce pořádá ve čtvrtek 20. 
dubna základní organizace Českého zahrádkářského 
svazu Hlučín-město. „Po dopolední návštěvě olomouc-
kého výstaviště si odpoledne prohlédneme Muzeum 
medu v Chlebovicích,“ informovala za pořadatele 
předsedkyně organizace Jana Sabolová. 

Cena zájezdu je 240 korun na osobu pro členy hlučín-
ského svazu zahrádkářů a 280 korun pro ostatní. Při-
hlášky je možné odevzdat v prodejně Zahrádkář v Hlu-
číně na Ostravské ulici. Odjíždět se bude v 7 hodin od 
Kulturního domu Hlučín.                                       (red) 

n Prodám garáž na OKD, ul. Hor-
nická tel. 737 461 195

n Ráda bych si pronajala menší za-
hradu na Hlučínsku. tel. č. 732 
830 581

Zahrádkáři pojedou na Floru

Setkání jubilantů se v Hlučíně
chystá na červen

„
o udáLost roku 2008
se PostArALi občANé. 



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,
AKCE - růže od 39,- Kč

DĚTSKÁ OBUV
Pořiďte dětem i sobě kvalitní
koženou obuv od českých výrobců!

ZDRAVOTNÍ POMŮCKY – VŠE PRO ZDRAVÍ
Ostravská 14 Hlučín – hned naproti
KD u hodin vedle textilu
Po – Pá: 8.30 – 16.30 hod. 
So: 9.00 – 11.00 hod.

tel. 737 733 067                          www.zdravotnipomucky-vseprozdravi.cz

Nabízíme vám zajímavou nemovitost k prodeji. jedná se o rodinný dům v Hlučíně na ulici Hluboká. ten-
to dům se nachází v atraktivní lokalitě, nedaleko historického centra cca 1 min pešky od Hlučínského 
náměstí. v lokalitě je dostatek zeleně a veškerá občanská vybavenost. dům má velikost 5+1. součásti 
domu je 5 pokojů, 2 haly, kuchyně a na každém patře se nachází Wc + koupelna. k domu ještě patří 
zimní zahrada a letní terasa. dům je podsklepen a jeho součástí je také velká půda. u domu stojí samo-
statná garáž. další informace k domu vám rádi sdělíme. Pro domluvení prohlídky kontaktujte makléře. 

Pro více informací kontaktujte makléře p. Musila: 725 293 730 






