
Příspěvek města ke kotlíkovým 
dotacím budou mimo jiné projed-
návat zastupitelé na svém jednání 
v Kulturním domě Hlučín v úterý 
9. května od 16 hodin. 

Radní navrhují, aby se v dalším 
kole kotlíkových dotací město opět 
zapojilo a zlevnilo tak domácnos-
tem pořízení nových ekologických 
kotlíků na vytápění rodinných do-
mů. 

Výzvu k dalšímu kolu kotlíkových 
dotací bude Moravskoslezský kraj 
vyhlašovat pravděpodobně letos 
v létě, žádosti bude možné podávat 
od září letošního roku, výměnu kot-
lů budou úspěšní žadatelé provádět 
v letech 2018 a 2019. 

Kraj žádá po Ministerstvu život-
ního prostředí ČR na druhé kolo 
kotlíkových dotací celkovou část-
ku 891,5 milionů korun.  Z dota-
cí se bude hradit výměna starých 
zdrojů vytápění domácností za au-
tomatické kombinované kotle, ply-
nové kondenzační kotle, ruční nebo 
automatické kotle na biomasu nebo 
tepelná čerpadla.  K hlavnímu pří-
spěvku z operačního programu Ži-
votní prostředí ve výši od 75 do 120 
tisíc korun podle typu kotle bude 
Moravskoslezský kraj přidávat dal-
ších 7500 korun. Stejnou částkou 
chce přispívat i město Hlučín, po-
kud záměr zastupitelé schválí. Za-
tímco v minulých letech se příspěv-

ky počítaly v procentech z nákladů, 
nyní se systém mění a žadatelé bu-
dou dostávat pevně stanovené část-
ky. Pro zájemce bude město Hlučín 
ve spolupráci s Moravskoslezským 
krajem opět pořádat semináře, ad-
ministrativu spojenou s přijímáním 
žádostí a vyplácením dotací bude 
dělat krajský úřad. 

V minulé vlně kotlíkových dotací 
uspělo zhruba 45 žadatelů z Hlučí-
na, město Hlučín jim ze svého roz-
počtu přispěje celkovou částkou 
326 tisíc korun. Peníze se uvolni-
ly ze zrušeného Fondu rozvoje by-
dlení.  Prostředky získané ze splá-
tek poskytnutých zápůjček z tohoto 
fondu, kam zbývá doplatit ještě přes 

9 milionů korun, navrhují radní po-
užít i k novým kotlíkovým dotacím. 

„Když se podívám i několik let 
zpátky na závěry z veřejných dis-
kuzí s občany, mezi hlavními pro-
blémy, které je trápí, se opakovaně 
objevuje špatná kvalita ovzduší. 
Město nemá mnoho nástrojů, jak 
zlepšovat stav ovzduší, které vel-
kou měrou znečišťuje doprava, prů-
myslové podniky v okolí, ale u nás 
také domácí topeniště se starými, 
neekologickými kotly. Proto vítáme 
iniciativu Moravskoslezského kraje 
a ministerstva životního prostředí 
a samozřejmě se k ní připojujeme,“ 
uvedla místostarostka Blanka Kotr-
lová.                       Ivana Gračková
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hlučínskénoviny

Starosta zve na zasedání zastupi-
telstva, jednat se bude i o Dět-
ském ranči. Konat se bude v úterý 
9. května od 16 hodin v Kulturním 
domě Hlučín.     Čtěte na straně 2

Opravují se silnice, chodníky, 
parkoviště. Hlučín sice začíná být 
opět rozkopaný, ale to jen proto, 
aby pak byl ještě krásnější. 

Čtěte na straně 2, 3 a 4

Den se složkami integrovaného 
záchranného systému se uskuteč-
ní 1. června u jezera. Děti i jejich 
rodiče čeká zábava i poučení.               

Čtěte na straně 8

Zastupitelé projednají další kotlíkové dotace

TO Tu ješTě nebylO. 
Hlučín zažil O leTOšnícH 
VeliKOnOcícH raDOST, 
zKlamání, SHOw 
i přeKVapení. 

Parta nadšenců vyrobila obří kras-
lici, která měla na výšku dva met-
ry, na šířku 1,6 metru, a na svátky 
jara ji umístila do středu Mírového 
náměstí. Z polystyrenu, za použití 
speciálních obručí a polyuretanu, 
ji zhotovil jeden z aktivních hlu-
čínských obyvatel, Lukáš Krček, 
spolu se svými kamarády. Obalili ji 
organtýnem a nabarvili balakrylem. 
„Celkem výroba kraslice zabrala 
necelých třicet hodin. Poslední finiš 
jsme absolvovali v noci na Velký 
pátek,“ prozradil Lukáš Krček. 

Poté mimořádné velikonoční vej-
ce jeho výrobci dopravili na místo 
a uložili do hnízda z větviček. Do-
plnili tak velikonoční výzdobu ná-
městí, o kterou se postarala členka 
kulturní komise města Marie Dro-
bíková spolu s dalšími Hlučíňáky. 

Aby měla na Velikonoce čím roz-
veselit hlučínskou kašnu, pořídila si 

Dvoumetrová kraslice ozdobila náměstí

Marie Drobíková před dvěma lety 
bílou slepici, která nosí bílá vejce. 
Jenže jedna prý nestačila, proto loni 
přibyla další. Za celý rok na origi-
nální jarní outfit náměstí nasbírala 
více jak 150 bílých skořápek. Ve-
likonoční Hlučín zaujal i noviny 
a televizi, výzdobu točila dokonce 
Nova pro své zpravodajství. Repor-
téři nevynechali ani velikonočního 
zajíce. Toho postavila za pomoci 

místních zemědělců v podstatě stej-
ná parta lidí, hned vedle hlavního 
silničního tahu městem, naproti 
kulturnímu domu. 

Velikonoční výzdoba se ale do-
stala i do hledáčku mladíků posil-
něných alkoholem. Nenapadlo je 
nic lepšího, než skořápky použít 
k nočnímu boji na náměstí, kraslici 
vykopli z jejího hnízda. Když si ale 
další den už střízliví přečetli na Fa-

cebooku naštvané reakce lidí, sebra-
li odvahu a šli se přiznat městským 
strážníkům, kterým v noci stihli 
zmizet v uličkách města. Zároveň 
se omluvili všem, které nazlobi-
li. Nakoupili a vyfoukali vajíčka 
a výzdobu doplnili. Protože Veli-
konoce jsou křesťanskými svátky 
a kraslice jejich klukovinu přežila, 
tak jim Hlučínští jejich noční řádění 
odpustili.          Ivana Gračková

Kraslici na náměstí obdivovali nejen dospělí. atrakcí se stala hlavně pro děti.                         Foto: ivana Gračková



SlOVO STarOSTyn
Nenechte za sebe mluvit druhé

hlučínskénoviny [2] město

V sociologickém 
průzkumu, který si 
město nechalo udě-
lat u profesionální 
agentury k tradič-
ním top problémům 

města, mě zaujal jeden důležitý po-
znatek. Odborníci tvrdí, že získávat 
názory občanů na jednáních zastu-
pitelstva, veřejných fórech a v an-
ketách může být velmi podnětné, ale 
nikoliv směrodatné.  Zapojují se do 
nich totiž nejčastěji stoupenci kraj-
ních postojů, kteří jen výjimečně sdí-
lejí názory většiny populace. Bohu-
žel naše zkušenosti dávají tomuto 
tvrzení agentury v mnohém za prav-
du. Když jsme jako současná po-
litická reprezentace města nastu-
povali do svých funkcí, chtěli jsme 
dát prostor všem občanům, aby se 
co nejvíce zapojili do rozhodování 
o budoucnosti Hlučína.  Proto jsme 
například na webových stránkách 
města zveřejnili kontakty na ty za-
stupitele, kteří s tím souhlasili, pro-
to jsme zavedli na závěr jednání za-
stupitelů třicetiminutový prostor pro 
jakékoliv připomínky občanů, proto 
jsme po modernizaci webových strá-
nek spustili také Facebook města. 
Takto se otvírající prostor pro disku-
zi ale využívá, a někdy bohužel spí-
še zneužívá, jen velmi malá skupina 
lidí, která podle našich zkušeností 
neprezentuje zájmy podstatné části 
obyvatel města. A diskuze se tak stá-
vá kontraproduktivní. Další zasedá-
ní zastupitelů je přitom za dveřmi, 
konat se bude už v úterý 9. května. 
Hovořit se na něm bude o kotlíko-
vých dotacích a opět o Dětském ran-
či Hlučín, i o dalších tématech. Pro-
to bych rád požádal všechny občany, 
kterým leží na srdci osud města, aby 
na jednání přišli a nenechali za se-
be opakovaně hovořit jen několik je-
dinců, kteří nemusí interpretovat je-
jich názory. 

V zaHraDní ulici přibyl 
raDar měřící rycHlOST 
prOjížDějícícH VOzů. 
měSTO HO Tam necHalO 
nainSTalOVaT V reaKci na 
peTici TamnícH ObyVaTel, 
KTeří žáDali řešení 
DOpraVní SiTuace.

„Důvodem, proč požadujeme 
urychleně řešit situaci, je, že spous-
ta řidičů z okolních vesnic si zkra-
cuje cestu přes ulici Zahradní při 
jízdě směrem na Ostravu a zpět,“ 
píše se v petici. Její autoři si stěžují, 
že řidiči projíždějící ulicí nedodr-
žují povolenou rychlost a ohrožují 
chodce, zejména děti. Uvítali by se-
mafor, na kterém se rozsvítí červe-
ná, pokud se k němu blíží vůz vyšší 
než povolenou rychlostí. Zároveň 
si na něm chodec může poptat pro 
sebe zelenou, aby bezpečně přešel 
po přechodu. Instalaci zpomalova-
cího a poptávkového semaforu už 
doporučili i příslušné komise. Pro-
tože ale pořízení takového zařízení 
vyžaduje čas na vypracování pro-
jektu, vyhlášení výběrového řízení 
a výběr dodavatele, nechalo město 
v ulici provizorně namontovat ra-
dar, který pouze upozorňuje řidiče, 
jakou rychlostí jede. Starší zařízení, 
které už nebylo zapotřebí na jiném 
místě v Hlučíně, slouží hlavně jako 
prevence.                                   (iga)

Radar je zatím první reakcí na petici

radar upozorňuje řidiče, zda nepřekračuje povolenou rychlost.
Foto: ivana Gračková

Otevírání turistické sezóny na 
Hlučínsku, které se odehraje na 
Hlučínském jezeře v sobotu 6. 
května, bude velkolepé a pobaví se 
na něm každý.

„Program začne už v 8.30 a bude 
nabitý až do 17 hodin. Jeho sou-
částí budou také trochu netradič-
ně pojaté farmářské trhy, které se 
přesunou z náměstí do Sportovně 
rekreačního areálu. Prodávat se na 
nich budou především tradiční vý-
robky z Opavského Slezska,“ řekl 
Petr Breitkopf, ředitel příspěvkové 
organizace Sport a kultura Hlučín.  

V samostatných stanech se budou 
prezentovat jednotlivé oblasti Hlu-
čínska, takže bude možné vyzkou-
šet si třeba nejnovější modely bi-
cyklů nebo základy golfu. Špičkový 
bude též stan samotného Hlučína, 
kde mimo jiné slibuje své ukázky 
také Královská čokoláda. 

K tomu všemu se bude hrát a zpí-
vat. Příchozí bude už u brány vítat 
Hlučíňanka. Na hlavním pódiu vy-
stoupí Městský orchestr mladých 
Dolní Benešov, Folklorní soubor 
Srubek Štěpánkovice a Dětský pě-
vecký soubor Fialenky z Kravař. 
Předvedou se mažoretky z Balleri-
sima, Klub sportovního tance KD 
Hlučín a fotbalisti FC Hlučín. 

Na štěrkovně ve víru dění bude mít 
cíl také letošní Májový pochoďáček. 
Start pochodu bude v Dolním Be-
nešově a trasa povede po třetí hrázi, 
Jilešovicemi přes most, Děhylovem 
kolem restaurace U žáby až na Hlu-
čínské jezero. Turisté z Hlučína se 
ráno mohou na start pochodu dostat 
autobusem, který odjíždí v 8.25 
z autobusového nádraží, nebo vla-
kem, který jede v 8.31. Startovné 
v Májovém pochoďáčku je 30 ko-
run.                                           (iga)               

Zahájení turistické sezóny
na Hlučínsku bude velkolepé

Osadní výbor a občané v Bob-
rovníkách se dočkají kompletní 
rekonstrukce zahrady u místního 
kulturního domu, po které tak vo-
lali. Opravovat se budou zpevněné 
plochy, přibude několik herních 
prvků pro děti a vysadí se stromy. 
Původně měla práce dělat firma 
Berkastav, která nabídla nejnižší 
cenu. Ta ale z kapacitních důvodů 
odstoupila, takže zakázku získa-
la druhá firma v pořadí, Ostravské 
stavby. Revitalizace přijde městský 
rozpočet s přispěním osadního vý-
boru na 1 786 784 korun bez DPH.  

„Slíbili jsme osadnímu výboru, že 
stihneme termín v první polovině 
prázdnin, protože pak plánují osla-
vy, které by se měly odehrát v už zre-
konstruované zahradě,“ uvedla ve-
doucí investičního odboru Gabriela  
Dihlová.                                   (iga) 

Oslavy
v Bobrovníkách
už budou v novém 

V Darkovičkách se bude opra-
vovat nejen prostranství za kaplí 
a u kulturního domu, kde se také 
bude postupně vysazovat mnoho 
nových stromů a keřů. V nejbližší 
době začne též rekonstrukce ulice 
Pěkníkovy, kterou si vyžádali obča-
né v čele s osadním výborem.  Po-
vrch komunikace je totiž už dlouho 
velmi špatný.                               (iga) 

Pěkníkova dostane
nový koberec
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z raDy měSTan
Rada města v dubnu
n uvolnila 20 tisíc korun na ruční 

sečení louky v Jasénkách, která je 
součástí významného krajinného 
prvku. Sečení zajistí hlučínský 
spolek Agri Nostra.  
n schválila přijetí dotace z Integro-

vaného regionálního operačního 
programu na projekt zateplení 
bytového domu v ulici Severní 2 
a následně rozhodla, že jeho za-
teplení bude provádět společnost  
Stamont – Pozemní stavitelství 
z Ostravy, která vyhrála výbě-
rové řízení nejnižší cenou 5 201 
375 korun bez DPH. 
n odsouhlasila dodavatele PC pro 

Základní školu Rovniny. Počíta-
čové vybavení škole dodá společ-
nost AutoCont CZ z Ostravy za 
627 tisíc korun. 
n rozhodla o záměru prodeje po-

zemku parcelní číslo 1070/4 v k. 
ú. Hlučín obálkovou metodou 
s minimální kupní cenou 330 
970 korun. Termín pro podává-
ní nabídek je do 31. května do  
17 hodin.
n jmenovala na funkční období do 

roku 2018 do funkce člena soci-
ální komise ředitele Úřadu práce 
v Hlučíně Leoše Jakubce. 

jaKmile DO DOmOVa 
pOD VinnOu HOrOu 
DOrazí něKTerý 
z caniSTerapeuTicKýcH 
pejSKů, býVá TO leHKé 
pOzDVižení. 

V některých pokojích už na svého 
čtyřnohého kamaráda čekají s ne-
zbytnými piškoty. A zatímco člo-
věčí část canisterapeutického týmu 
trpí, co všechno chlupáč stihne spo-
řádat, dárci dobrot se radují, jak pej-
skovi chutná. Jinde se pes vmáčkne 
až do postele, přitulí se a nechá se 
donekonečna hladit. Ten obyčejný 
kontakt, krátká chvíle intenzivního 
pomazlení je jako živá voda. 

„Canisterapie, tedy terapeutický 
kontakt mezi člověkem a psem, 
probíhá v Domově pod Vinnou ho-
rou již od začátku jeho fungování. 
Pes už jen svou přítomností dokáže 
navodit dobrou náladu,“ vysvětluje 
ředitelka Domova pod Vinnou ho-
rou Marcela Mikulová. 

Canisterapeutické týmy přichází 
do domova vesměs každý týden. 

„Možnost pohladit si pejska vy-
volává úžasné pocity nejen v lidech 
upoutaných na lůžko, či trpících 

V Domově pod Vinnou horou 
mají pravidelné psí návštěvy

různými nemocemi, ale i v těch, 
kteří zůstali zapříčiněním osudu 
sami. Kontakt se psem v nich pro-
bouzí vzpomínky, kolikrát jim i dá 
novou chuť do života,“ doplňuje 
ředitelka. Odborné studie potvrzu-
jí, že s canisterapií lze dosáhnout 

velmi dobrých léčebných výsledků 
například u lidí trpícími různými 
typy demencí. Pes je dokáže vnitřně 
zklidnit, kontakt se zvířetem také 
zlepšuje jejich jemnou motoriku 
i verbální a neverbální komunikaci.

Ivana Gračková 

labradorský retrívr Fram na návštěvě u Hildegardy Hruškové. Do jejího pokoje 
se pejsek obzvláště hrne, protože si dobře pamatuje, kde pro něho mají poka-
ždé připravené piškoty.                                                                  Foto: ivana Gračková 

Nový užitkový elektromobil urče-
ný zejména k údržbě prostor Spor-
tovně rekreačního areálu koupi-
la příspěvková organizace Sport 
a kultura Hlučín. 

„V areálu jsme používali techni-
ku, která už dosluhovala. Při úva-
hách o pořízení nové jsme samo-
zřejmě brali v úvahu i ekologický 
a tichý provoz elektromobilu, kte-
rý nebude, zejména v létě, rušit ná-
vštěvníky areálu ani zplodinami, 
ani hlukem,“ uvedl ředitel organiza-
ce Sport a kultura Hlučín Petr Bre-
itkopf. Užitkový vůz v areálu slouží 
pro údržbu, úklid, převoz materiálu 
a podobně.                                      (iga)

U jezera uklízí
s elektromobilem

Den pro rodinu pořádá v sobo-
tu 20. května místní organizace  
KDU-ČSL v Hlučíně. 

Toto zábavné odpoledne pro děti 
i rodiče se uskuteční již po čtvrté, 
jarní termín zvolili pořadatelé po-
druhé. Loni o ně byl velký zájem, 

přišlo na 150 lidí. „Pro pořádání 
akce jsme si vybrali klidné místo 
v areálu firmy Grass-servis na Ja-
sénkách, kde je několik ploch vhod-
ných pro umístění různých atrakcí,“ 
vysvětlil za pořadatele Tomáš Há-
jovský.                                     (iga) 

Den pro rodinu na Jasénkách 

Free wi-fi na radnici
Na hlučínské radnici nově funguje 

volná wi-fi. Využívat ji mohou ná-
vštěvníci radnice v čekárně odboru 
správních agend, kde se vyřizují 
občanské průkazy a cestovní do-
klady, v čekárně odboru dopravy 
a v zasedacích místnostech.  

„Free wi-fi jistě zpříjemní čekání 
na vyřízení dokladů zejména všem 
majitelům chytrých telefonů,  kteří 
tak budou moct lépe využít jinak 
ztracený čas,“ uvedl vedoucí od-
boru informatiky Pavel Provazník. 
„Volný přístup k internetu ve veřej-
ných budovách už je dnes nezbyt-
ností, proto jsme rádi, že  testovací 
provoz proběhl v pořádku a wi-fi 
už funguje,“ doplnil starosta Pavel 
Paschek. 

Po připojení přes kterýkoliv 
prohlížeč se automaticky otevře 
stránka města s výzvou k přihláše-
ní k volné wi-fi v zeleném obdél-
níčku, na který je nutné kliknout. 
U některých zařízení, například 
značky Apple, se stránka nezobrazí 
automaticky. Pak je třeba zadat ad-
resu https://freewifi.hlucin.cz. Další 
postup už je stejný. Přístup k free 
wi-fi je omezen na tři hodiny den-
ně.                                            (iga)

Dvě stě let uplynulo v dubnu od 
postavení kašny na centrálním hlu-
čínském náměst. Ve své době se jí 
říkalo Kadža. 

Výročí si město připomnělo na far-
mářských trzích 22. dubna. Zahrála 
k tomu dechová hudba Hlučíňanka, 
která má letos také důvod k oslavě. 
Muzikanti už spolu vystupují pat-
náct let, takže koncert na náměstí 
byl takový jejich malý dárek, který 
dali u příležitosti svých narozenin 
všem občanům města.  Jak to bylo 
s Kadžou, vzpomíná ve svých kni-
hách Historie města Hlučína Udo 
Wanderburg:

„Náměstí zvané  „rynek“ dostává 
lepší vzhled. V dubnu 1817 byla 
postavená kašna zvaná „kadža“. 
Tato kašna stojí uprostřed náměs-
tí. Před tím na tom místě byl malý 
rybník zvaný „velká kaluža“, kde 
v době jarmarku napájeli sedláciá 
své koně.“ Dáe kniha popisuje, že 
v Hlučíně byl dostatek vody, proto 
byla v roce 1841 ze studní na Va-
řešinkách přivedena i do kašny na 
náměstí. Odtamtud si ji lidé rozná-
šeli domů. Aby nezamrzla, na zimu 
se zastavovala. Původně dřevěnou 
kašnu nahradila v roce 1858 ka-
menná.                  Ivana Gračková

Připoměli jsme si dvě stě let
Kadžy na hlučínském rynku

Facebook Město Hlučín nyní nově 
zveřejňuje také informace o pláno-
vaných uzavírkách ulic, případně 
dopravních omezeních kvůli sta-
vebním pracím. Může jít například 
o opravy kanalizací a vodovodů, 
chodníků a silnic.                     (iga)  

O uzavírkách na FB
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Oprava ulice Rovniny začne 
pravděpodobně už v létě, nejpoz-
ději na podzim, s využitím bezmá-
la šestimilionové dotace. Na špat-
ný stav ulice upozorňují občané už 
několik let. Loni se dostala mezi 
deset největších problémů města, 
opravu žádal i osadní výbor. 

Projekt se přitom zpracoval už 
v roce 2011. Město proto loni 
požádalo o dotaci z Integrova-
ného regionálního operačního 
programu a uspělo. Podle původ-
ního projektu se budou staveb-
ní úpravy dělat v úseku od ulice 
U Vodárny po číslo popisné 1455. 
Rekonstrukce chodníků včetně 
provedení bezbariérových úprav, 

vybudování nových nástupišť au-
tobusových zastávek, zřízení dvou 
nových přechodů pro chodce včet-
ně nasvětlení a několika míst pro 
přecházení a úprava povrchu vo-
zovky včetně odvodnění a nového 
vodorovného a svislého doprav-
ní značení, to vše by dohromady 
mohlo přijít zhruba na 17 milionů 
korun. „Povrch je zničený, proto-
že v minulosti se v ulici rekonstru-
ovala kanalizace, dělaly se různé 
přípojky a překopy, takže na silni-
ci je více vrstev asfaltu, který se 
na některých místech drolí. Chod-
níky nejsou souvislé, jsou opotře-
bované a nesplňují podmínky pro 
bezbariérový pohyb osob se zdra-

votním omezením. V současnosti 
není zajištěn bezpečný přístup 
k zastávkám MHD,“ vysvětlila 
Svatava Baránková z regionální-
ho rozvoje Městského úřadu Hlu-
čín. Rekonstrukce zejména zvýší 
bezpečnost silničního provozu 
ve městě. „Cílem rekonstrukce 
je podpora udržitelné místní mo-
bility a zvýšení bezpečnosti ze-
jména chodců a zlepšení přístupu 
k zastávkám MHD i pro osoby 
s omezenou schopností pohybu,“ 
doplnila Svatava Baránková. Na 
Rovninách se bude ale opravovat 
i na dalších místech. Připravují se 
také rekonstrukce ulic Lelkova, 
Mánesova a Slovanská.          (iga)

Rovniny se začnou opravovat možná už v létě

Nový chodník povede k dětskému 
brouzdališti ve Sportovně rekreač-
ním areálu Hlučín. Financovat ho 
bude ze svého rozpočtu příspěvko-
vá organizace Sport a kultura Hlu-
čín, chodník přijde na 160 tisíc ko-
run. Výběrové řízení na jeho stavbu 
vyhrála nejnižší cenou firma David 
Pavinský z Haťe. 

„Při budování brouzdaliště se loni 
porušila místní komunikace, kterou 
je nutné opravit. Navíc se musí ko-
lem dětského nerezového bazénu 
udělat nový chodník, po kterém 
bude možné kvůli úklidu i jezdit,“ 
vysvětlil ředitel Sportu a kultury 
Hlučín Petr Breitkopf. V loňské 
sezóně, kdy se brouzdaliště s něko-
lika vodními atrakcemi nově posta-
vilo, bylo za pěkného počasí stále 
plné dětí.                                    (iga)

Bude nový chodník
u brouzdaliště

unaVeným rODičům 
HanDicapOVanýcH DěTí by 
Se zaSe mOHl O něcO málO 
zjeDnODušiT žiVOT. 

Denní stacionář Dětské rehabili-
tace Hlučín, který navštěvují děti 
předškolního věku, chce rozšířit 
své služby.

„Naše zařízení vzniklo v devade-
sátých letech v budově bývalých 
jeslí, jako reakce na vzrůstající po-
třebu zajistit péči dětem s různými 
typy postižení. Již několik let se ze 
strany rodičů opakují podněty na 
prodloužení provozní doby. I tito 
rodiče totiž potřebují pracovat, 
nebo si prostě jen vyřídit během 
dne své záležitosti, protože jinak 
jsou ke svým dětem připoutáni 24 
hodin denně. Proto bychom jim 
rádi nabídli možnost nechat děti 

u nás i v době odpoledního spánku, 
stejně jako je tomu v mateřských 
školách. Bohužel k tomu nemáme 
dostatek prostor,“ uvedla ředitelka 
Dětské rehabilitace Hlučín Radmila 
Löwová. Výhodou unikátního hlu-
čínského zařízení je, že dětem ne-
poskytuje jen zázemí po dobu, kdy 
jsou rodiče zaměstnáni. Zajišťuje 
také intenzivní odborné terapie, 
které dětem pomáhají dohánět zdra-
vé vrstevníky. Takový přístup je 
ojedinělý a přitom velmi efektivní.

„Dnes už víme, že intenzivní kaž-
dodenní rehabilitace může výrazně 
pomáhat například dětem s dětskou 
mozkovou obranou a dalšími po-
škozeními mozku. A v čím raněj-
ším věku se s ní začne, tím je naděje 
na úspěch větší,“ potvrdila vedoucí 
fyzioterapie Sanatorií Klimkovice 
Romana Holáňová. To je důvod, 

proč Dětská rehabilitace Hlučín při-
jímá děti už od jednoho roku jejich 
věku.

Místnost pro spaní dětí by měla 
vzniknout v prvním patře městské 
budovy, ve které rehabilitace sídlí. 
Tam je v současnosti onkologická 
ambulance, které ale končí nájemní 
smlouva.

„Smlouva sice končí už v létě, ale 
chceme se domluvit se současným 
nájemníkem, panem doktorem Pav-
lem Horkelem, že mu ji ještě pro-
dloužíme, aby měl dostatek času 
na hledání nových prostor. Některé 
vhodné náhradní prostory jsme již 
panu doktorovi vytipovali. Moc 
nám záleží na tom, aby onkologická 
ambulance ve městě nadále fungo-
vala, proto mu budeme maximálně 
nápomocni,“ doplnil starosta Pavel 
Paschek.               Ivana Gračková

Podají pomocnou ruku rodičům

Kamery pomohly 
dopadnout zloděje
Záznamy ze dvou hlučínských bez-
pečnostních kamer pomohly v dub-
nu opavským kriminalistům do-
padnout a usvědčit pachatele, který 
vykrádal auta. „Šlo o zloděje z Ost-
ravy, který do Hlučína přijel autem 
z opavské půjčovny. Nebylo úplně 
jednoduché ho identifikovat. Ale 
poznávací značku vozu zachytily 
kamery u Staré celnice a na OKD, 
zaznamenalo ho také úsekové mě-
ření,“ informoval velitel Městské 
policie Hlučín Luděk Olšovský. 

„Hlučínským strážníkům posílá-
me poděkování za spolupráci, díky 
záznamům z kamer se nám podařilo 
zjistit totožnost pachatele a také ho 
usvědčit,“ řekl mluvčí Policie ČR 
v Opavě René Černohorský. 

V Hlučíně je celkem osmnáct bez-
pečnostních kamer. Jejich umístění 
vždy schvaluje Policie České repub-
liky.   Instalovat se mohou pouze na 
frekventovaných místech, kde hrozí 
páchání trestné činnosti a přestup-
ků. Nesmí být běžně ddosažitelné, 
aby je vandalové neponičili. Pokud 
jde o pohyblivé kamery, musí být 
situovány tak, aby zvuk, který při 
pohybu vydávají, nikoho nerušil. 
Kamery snímající silnice se umis-
ťují tak, aby registrační značky aut 
na záznamu byly čitelné. Pachatelé 
trestných činů totiž často do Hlu-
čína přijíždějí odjinud, jako tomu 
bylo v případě dopadeného vykra-
dače aut.                                           (iga)  

První etapa rekonstrukce ulice 
Pode zdí v samotném historickém 
centru města je od dubna v plném 
proudu. Opravuje se komunikace 
i chodník až po ulici Ostravskou 
a také parkoviště za drogerií DM, 
kde přibudou parkovací místa.

„Stavební práce dělá firma Skan-
ska. Poté bude městská firma TS 
Hlučín instalovat nové veřejné 
osvětlení,“ informovala vedoucí 
investičního oddělení Městského 
úřadu Hlučín Gabriela Dihlová. Ve 
druhé etapě budou práce pokračo-

OKénKO STrážníKan V historickém centru se už rýsuje nová Pode zdí

vat až k pivovaru Avar. Celá rekon-
strukce přijde na více jak 7 milionů 
korun a měla by se stihnout během 

letošního léta. Doprava v ulici je 
pochopitelně po dobu rekonstrukce 
omezena.                                   (iga) 
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SpOleK, O jeHOž 
prOSpěšnOSTi niKDO 
nepOcHybuje, cHce 
ODKOupiT STraTeGicKé 
pOzemKy. DůVOD je nejaSný. 

Dětský ranč v Hlučíně si opakova-
ně stěžuje na nedostatečnou podpo-
ru ze strany města. Podle slov jeho 
představitele Josefa Dudka město 
Hlučín brání dalšímu rozvoji ranče, 
protože mu poskytuje nízké dotace 
a odmítá mu prodat za výhodnou 
cenu pozemky, na kterých ranč 
hospodaří. Na jeho podporu dokon-
ce v Hlučíně vznikla petice, kterou 
podepisují desítky lidí s pocitem, 
že město Hlučín chce dosáhnout 
uzavření ranče. To ale není pravda. 
Město proto vydalo k petici a sou-
časné situaci prohlášení.          (iga)

Lidé se obávají o osud Dětského ranče,
boj o jeho záchranu je však podivný

Město každoročně podporuje Dět-
ský ranč dotacemi, které pravidelně 
převyšují částku 130 tisíc korun. 
Považuje totiž tento spolek za velmi 
prospěšný, vnímá ho jako unikátní 
zařízení, které svou existencí a zá-
služnou prací s handicapovanými 
dělá městu Hlučín dobré jméno. 
To je důvod, proč Dětskému ranči 
poskytuje výjimku, protože podle 
pravidel pro udělování dotací by je 
neměly dostávat organizace, které 
mají vůči městu dluh. Ranč obdr-
žel v roce 2007 půjčku ve výši 700 
tisíc korun, kterou se zavázal splatit 
do jednoho roku. Podařilo se mu to 
ale s různými prodlevami až v závě-
ru loňského roku, tedy po devíti le-
tech. Souhrnná výše úroků a pokuty 
z prodlení vyplývá ze smlouvy o půj-
čce, kterou město s Dětským rančem 
v roce 2007 uzavřelo a činí 3,5 mili-
onu korun. Město si uvědomuje, že 
tato částka by byla pro Dětský ranč 
likvidační, proto její úhradu nepo-
žaduje. Zastupitelé měli dokonce 
zájem celou částku Dětskému ranči 
odpustit, a to na svém jednání letos 
v březnu. Vedení města mělo jedi-
nou podmínku: a to že pokud spolek 
Dětský ranč Hlučín někdy v budouc-
nu ukončí svou činnost, nebude žá-
dat finanční náhradu za zhodnoce-
ní městských pozemků. Pan Josef 
Dudek, jako představitel Dětského 
ranče, to ale odmítl, proto zastupi-
telé nemohli přistoupit k prominutí 
smluvní pokuty a penále.

Vedení města má za to, že Dětský 

ranč vybudoval svá zařízení vesměs 
za peníze donátorů, kteří je dávali 
s vědomím, že budou sloužit přede-
vším potřebným dětem. Vzhledem 
ke struktuře spolku Dětský ranč ale 
není jasné, komu konkrétně by pení-
ze za zhodnocení pozemků připadly. 
Navíc Dětský ranč na městských 
pozemcích vybudoval pouze budo-
vy a stavby, které potřebuje ke své 
činnosti. Smluvně se zavázal, že je 
v případě ukončení činnosti odstra-
ní a pozemky uvede do původního 
stavu. Vedení města se obává, zda by 
to v případě ukončení činnosti bylo 
vůbec v možnostech Dětského ran-
če. Lze spíše předpokládat, že město 
by mělo s lokalitou jen další výdaje. 

Dětský ranč navíc žádá, aby mu 
město prodalo poměrně rozsáhlé 
pozemky pod budovami a v okolí, 
ideálně 33 tisíc metrů čtverečních, 
za cenu 1 koruny za metr čtvereč-
ní. Město Hlučín ale pozemky na 
březích Hlučínského jezera takto 
prodat nemůže hned z několika dů-
vodů: Jde o důležité pozemky, jež 
z části zasáhne plánovaný projekt 
sanace, rekultivace a revitalizace 
území štěrkovny, který by měl reálně 
začít v příštím roce a financovat ho 
bude ministerstvo financí. Pozemky 
jsou tudíž pro město strategické, a to 
jak pro období samotné sanace, tak 
poté pro další rozvoj celé rekreační 
oblasti. Proto není záměrem města 
prodat je a omezit tak nejen v sou-
časnosti, ale i do vzdálené budouc-
nosti možnosti města ovlivňovat 

další rozvoj této lokality, která na-
víc získá revitalizací na atraktivitě. 
Vedení města nepovažuje za vhodné 
přenechávat možnost vlivu na rozvoj 
lokality soukromému subjekt, kte-
rý navíc už z podstaty své činnosti, 
a také dlouhodobě, vykazuje známky 
finanční nestability. A i kdyby vede-
ní města změnilo tento záměr a po-
zemky se rozhodlo prodat, vzhledem 
k jejich významu by bylo povinno 
prodat je minimálně za cenu odpoví-
dající znaleckým posudkům. Tím by 
se Dětský ranč ocitl ve svízelné si-
tuaci, protože o pozemky by s velkou 
pravděpodobností projevily zájem 
komerční subjekty, které by nejspí-
še byly schopny nabídnout výrazně 
vyšší cenu, než Dětský ranč. Skuteč-
nost, že pozemky vlastní město, je 
tak v současnosti pro Dětský ranč 
jedinou zárukou, že je může vyu-
žívat za výhodných podmínek, kdy 
výše nájmu je stanovena na částku 
1 koruna za metr čtvereční za rok. 
Interpretace, že Dětský ranč je ome-
zen v žádostech o dotace tím, že není 
vlastníkem pozemků, je mylná. Ze 
stejných dotačních titulů, ze kterých 
chtěl žádat podporu Dětský ranč, 
získaly dotaci například fotbalové 
kluby FC Hlučín nebo FK Darkovič-
ky, které svá zařízení rozvíjejí také 
na pozemcích města. Podmínkou 
u těchto dotací je pouze smlouva 
o dlouhodobém pronájmu, a tu má 
Dětský ranč s městem uzavřenou. 

Vedení města nemá žádný zájem na 
převzetí Dětského ranče, jak tvrdí 

autoři petice. Vstup do spolku, jehož 
struktura je neznámá a není jasné, 
kdo jsou jeho oficiální členové, na-
bízel starosta proto, aby Dětskému 
ranči město pomohlo zajistit dotace, 
ale také s ohledem na velké doná-
tory, kteří v minulosti Dětský ranč 
podporovali. Ti se v závěru loňské-
ho roku obrátili na starostu města 
se svým stanoviskem. Jeho písem-
nou podobu poté v březnu adreso-
vali také všem zastupitelům města. 
Podle jejich slov by účast města 
ve spolku byla garancí toho, že se 
s penězi dárců bude nakládat účelně 
a průhledně. Za současné situace, 
kdy je podle nich hospodaření ranče 
neprůhledné, odmítají spolek nadále 
podporovat. 

Vedení města sdílí s občany obavy 
o další osud Dětského ranče Hlučín 
nejen kvůli stanovisku donátorů, ale 
také proto, že se na starostu města 
letos v únoru obrátili zástupci spol-
ku Podané ruce, jimž podle jejich 
slov zakladatel ranče Josef Dudek 
nabídl spolek Dětský ranč k odkou-
pení za cenu 9 milionů korun. Touto 
informací je vedení města zaskočeno 
a utvrzuje ho v záměru neprodávat 
Dětskému ranči pro město strategic-
ké pozemky. 

Město Hlučín má maximální zájem 
na tom, aby Dětský ranč dále fungo-
val a provozoval svou záslužnou čin-
nost. Je proto připraveno nabídnout 
Dětskému ranči pomocnou ruku, ale 
nikoliv za podmínek, které by mohly 
město vážným způsobem poškodit.

Většina dětí miluje koníky a všechny další zvířátka. Dětský ranč Hlučín se proto stal vyhledávaným výletním místem pro 
rodiny s dětmi.            ilustrační foto: ivana Gračková
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pOužíT prO SOuTěž už 
exiSTující nápaD je běžné, 
TVrDí SOcHař rOberT 
bučeK. 

Když se na soše Déšť, kterou ne-
chalo město loni instalovat ve ve-
řejném prostoru naproti Kulturnímu 
domu, objevily praskliny, vyvolalo 
to vlnu diskuzí a kritiky. Proč je so-
cha poškozená a kdy se bude opra-
vovat, jsme se ptali jejího autora, 
osmatřicetiletého sochaře Roberta 
Bučka.  

Kdy a jak budete opravovat 
svou sochu v Hlučíně? 

Oprava prasklin bude možná, jak-
mile to počasí dovolí. Je nutné, aby 
teplota byla přes 20 stupňů a v noci 
neklesla pod 15 stupňů. Doufám, že 
to bude už v květnu. 

Čím si vysvětlujete, že se na soše 
objevily takové praskliny? 

Praskliny nemají jednoznačný pů-
vod, ale vzhledem k tomu, že se od 
svého vzniku nemění a podle mých 
informací nepřibývají, jednalo se 
zřejmě o jednorázovou vadu, vy-
rovnání tlaků, případně vandalský 

čin. Pevně věřím, že po opravě se 
již žádné další kazy neobjeví. Po-
kud by ale vznikly další praskliny, 
samozřejmě přebírám podle smlou-
vy s městem Hlučín plnou zodpo-
vědnost. Na sochu je několikaletá 
záruka, která se při každé opravě 
znovu prodlužuje.

Jaké jste měl dřívější zkušenosti  
s použitým materiálem?  

S materiálem mám já i kolegové 
z oboru dlouhodobé zkušenosti. 
Sám z něj mám několik soch v ex-
teriérech a žádné vady se u nich ne-
objevují. Proto si neumím vysvětlit, 
co se stalo se sochou v Hlučíně. 
Mohlo jít o vadu materiálu, mohl 
jsem udělat nějakou chybu v tech-
nologickém procesu. 

Některým obyvatelům města 
vadí, že kvůli soše opět ubylo ve 
městě zeleně. Proč je pod sochou 
místo trávy kamenná drť?  

O použití materiálu jsme disku-
tovali s městským architektem. 
Břidlicová drť se z mého pohledu 
jako podklad hodí nejlépe. Svým 
charakterem nejvíce kontrastuje se 
sochou, což je žádoucí. 

Objevily se informace, že sochu 

jste měl hotovou ještě dříve, než 
Hlučín vyhlásil soutěž. Někteří 
lidé ji viděli ve vaší galerii na in-
ternetu. Můžete to vysvětlit? 

Sochu jsem v žádném případě pře-
dem hotovou neměl! V roce 2011 
jsem pracoval na sádrovém mode-
lu, který jsem do soutěže v Hlučí-
ně přihlásil. Vyhlašovatele soutěže 
jsem o všem podrobně informoval. 
To je naprosto obvyklá praxe.  Ta-
kových soch jsem dělal desítky 
a stejně jako jiní sochaři i já se své 
rozpracované nápady v podobě mo-
delů snažím dostat do veřejného 
prostoru prostřednictvím soutěží, 
jako byla ta v Hlučíně. 

Existují soutěže, na které se musí 
socha vymýšlet od začátku, napří-
klad figury nebo busty konkrétních 
osob. U většiny soutěží je ale zcela 
běžné, že sochař použije již hotový 
nebo rozpracovaný nápad, pokud 
se obsahově hodí k tématu soutěže. 
Tak tomu bylo i u sochy pro Hlu-
čín. Původní sádrový model jsem 
v rámci soutěže dělal ještě jed-
nou, v měřítku 1:5, podle něj jsem 
původní model  dokončil a odlil 
z geopolymerního kompozitu.   

Nákladná investice do umělec-
kého díla byla pro některé lidi 
v Hlučíně těžko přijatelná, raději 
by peníze viděli v něčem praktič-
tějším. Navíc ne všem se socha 
líbí, jak už to u umění bývá. Sku-
tečnost, že se objevily praskliny, 
může pro příště ovlivnit rozhod-
nutí představitelů města, aby 
omezili výdaje do výtvarných děl 
pro veřejný prostor. Uvědomuje-
te si dopad toho, co se stalo? 

Dopad toho, co se stalo, si samo-
zřejmě uvědomuji. A věřte mi, že 
z toho radost nemám. Udělám vše, 
co bude možné, aby se celá věc vy-
řešila. 

Praskiny jsou naštěstí povrchové, 
nejdou do hlubších struktur sochy 
a nijak neohrožují její tektoničnost 
ani celkovou soudržnost. Nechci 
se v žádném případě zříkat odpo-
vědnosti, ale původ prasklin je sku-
tečně zatím nejasný a možná se při 
opravách ukáže více. 

Aktuálně zní dohoda s městem 
tak, že po opravách nejméně rok 
počkáme, zda už bude socha v po-
řádku, než se domluvíme na dalším 
postupu.                Ivana Gračková

Původ prasklin na soše Déšť je nejasný

Big Friday Night, aneb exklusive 
hip-hop and djs party zazní v Hlu-
číně. Nová akce, kterou připravuje 
produkce festivalu Štěrkovna Open 
Music, se v pátek 2. června od 19 
hodin uskuteční na břehu jezera. 
Prvním letošním open air podnikem 
tak bude velkolepá party s rapery 
a Djs a s podporou radia Helax. Vy-
stoupí na ni jako hlavní hvězda slo-
venský raper Kali, lákadlem budou 
i hip-hopové duo Atmo Music, Dj 
Roxtar, Dj Lowa a Dj Koudy. 

„Loňský úspěch kapely Atmo 
Music na festivalu Štěrkovna Open 
Music nás přivedl na myšlenku 
uspořádat akci v tomto duchu. 
Jsme rádi, že pozvání přijal i nej-
úspěšnější raper Česka i Sloven-
ska Kali,“ řekl za pořadatele Matěj 
Ostárek.Návštěvníci se kromě hlav-
ní scény mohou těšit i na speciální 
hudební scénu radia Helax, Red 
Bull bar a širokou nabídku občers-
tvení. Vstupenky na páteční show 
za zvýhodněnou cenu si mohou 
zájemci zakoupit v předprodeji za 
190 korun, k dispozici jsou v síti 
Tickestream, v hlučínské Hospo-

dě 56, Informačním centru Hlučín 
a také v opavské Sluně.

Kali vlastním jménem Koloman 
Magyary se do podvědomí veřej-
nosti dostal hitem Som hrdý. Cel-
kem vydal osm sólových alb. Po-
slední Dezert vyšlo v roce 2017.

ATMO music je hudební skupina, 
která vznikla v roce 2012 a skládá 
se ze dvou členů: Raper a textař 
Kryštof Peuker (Hank nebo Beef) 
a hudební producent Ondřej Tur-
ták (ODD). Jedná se o nejrychleji 
rostoucí kapelu současnosti, která 
má na kontě deset singlů, dvě des-
ky, více jak 50 milionů zhlédnutí 
na YouTube a přes 100 tisíc odbě-
ratelů. Dále jsou nedílnou součástí 
tvorby rappera Lipa, Sebastiana 
Navrátila, Jakuba Děkana a Chrise, 
kde se podílejí na produkci a tex-
tech. Oba členové kapely pocházejí 
z Liberce a tvorba vychází původně 
z rapu, ale je zasazena do melodic-
kých písní, které mají převážně zpí-
vaný refrén. Nejznámější díla jsou 
písně Valerie, Ráno a Andělé. Singl 
Andělé se stal na krátkou dobu dru-
hým nejhranějším v Česku.     (red) 

Léto v Hlučíně začne s Kalim 
a kapelou Atmo Music
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nejVěTší eDiční pOčin 
muzea HlučínSKa 
lOňSKéHO rOKu, jeHOž 
náKlaD byl běHem 
něKOliKa Dnů rOzebrán, 
buDe OpěT K DOSTání 
pOčáTKem KVěTna 2017.

Po vyřízení všech administrativ-
ních náležitostí se totiž podařilo 
připravit druhé vydání.

Připravovaná knížka je katalogem 
ke stálé expozici, ale lze ji chá-
pat i jako netradiční syntézu dějin 
Hlučínska. Publikace zachovává 
tematické členění na šest základ-
ních okruhů, avšak oproti muzejní 
expozici může jít více do hloubky 
a klade větší důraz na konkrétní lid-
ské osudy. 

Každý zobrazený exemplář, ať 
snímek, dokument, či muzejní ex-
ponát totiž představuje určitý jev 
nebo událost a stává se tak jejím 
zástupným symbolem.

Prostřednictvím někdy až banál-
ních jednotlivostí se daří prezen-

Druhé vydání publikace Kdo jsou lidé
na Hlučínsku je konečně tady! 

tovat „velké dějiny“ i abstraktní 
fenomény a procesy. Vzhledem 
k intuitivnímu členění knihy se kaž-
dý čtenář snadno zorientuje a najde 
si své oblíbené téma. 

Také grafické rozložení dbá na 

optickou hygienu. Stránky jsou 
plné obrázků a texty je doplňují jen 
v nejnutnější míře. Bez nadsázky 
tedy lze říci, že chystaná kniha by 
mohla oslovit i sváteční čtenáře. 

Jedinou nevýhodou je její poně-

kud nadstandardní váha, která však 
vyplývá z více než 400 potištěných 
stran. Publikace je od začátku květ-
na k dostání v Muzeu Hlučínska. 

Metoděj Chrástecký
ředitel Muzea Hlučínska

už březnový absolventský koncert byl 
úspěšný.   Foto: Veronika antončíková

Už druhý absolventský koncert 
Fakulty umění Ostravské univerzity 
se uskuteční ve čtvrtek 4. května od 
17.30 v Červeném kostele v Hlučí-
ně.Na violu bude hrát Jan Huszár, 
čerstvý ředitel Základní umělecké 
školy P. J. Vejvanovského v Hlu-
číně, za klavírního doprovodu ko-
repetitorky z Ostravské univerzity 
Radany Foltýnové a učitelky hlu-
čínské umělecké školy Evy Mitáč-
kové. Na programu bude Stamico-
va Sonáta B-dur pro violu a klavír, 
Brahmsova Sonáta pro violu a kla-

V Červeném kostele bude 
mít hlavní roli viola

vír f-moll Opus 120. číslo 1 a Rhap-
sody-Concerto pro violu Bohuslava 
Martinů. 

„Po svém nástupu do funkce ředi-
tele Základní umělecké školy Pavla 
Josefa Vejvanovského v Hlučíně, 
která koncert spolupořádá s Fakul-
tou umění Ostravské univerzity, 
jsem usoudil, že by bylo vhodné 
rozšířit nabídku koncertů pro hlu-
čínské publikum, které je mimo-
řádně kulturní a vážná hudba je mu 
blízká. Proto jsem nabídl spolupráci 
fakultě umění, kterou zrovna úspěš-
ně zakončuji,“ uvedl Jan Huszár. 

Už o první jarní absolventský kon-
cert spojený s výstavou fotografií 
v kostele byl zájem. Také tentokrát 
pořadatelé chystají potěchu nejen 
pro uši, ale i pro oči. Součástí akce 
bude výstava prací žáků výtvarného 
oboru hlučínské základní umělecké 
školy. Vstupné bude dobrovolné.    

„Červený kostel v Hlučíně je pro 
pořádání koncertů naprosto úžas-
ným prostorem. Doufám, že se  
v něm koncerty absolventů Ostrav-
ské univerzity stanou tradicí,“ uza-
vřel Jan Huszár.                                         (iga)

Hned několik kytarových koncer-
tů se odehraje v Hlučíně v pátek 19. 
května na různých zajímavých mís-
tech města.   

„Unikátní série kytarových reci-
tálů klasické a jazzové hudby rea-
gujících na veřejný prostor města 
chce upozornit na konkrétní místa 
se silným charizmatem nebo vý-
znamem pro Hlučím,“ vysvětlil 
pořadatel neobvyklého projektu Ja-
roslav Michna z útvaru památkové 
péče Městského úřadu Hlučín. Sou-
částí akce bude i koncert pro obraz 

Andrzeje Cieslara, který vznikne 
speciálně pro tuto příležitost. Jed-
notlivá vystoupení budou probíhat 
v postupném sledu na třech místech 
ve městě. První koncert se odehraje 
v parčíku U bašty od 17 hodin, dru-
hý na Mírovém náměstí od 18.15 
a třetí na nádvoří městského úřadu 
od 19.15. V případě nepříznivého 
počasí se akce přesouvá do Červe-
ného kostela, kde začne v 17 hodin. 
Vstupné je dobrovolné, výtěžek or-
ganizátoři věnují do sbírky na reha-
bilitaci tříletého Františka.       (iga) 

Kytaristé zahrají lidem venku
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již 6. rOčníK aKce 
S názVem Hlučín, měSTO 
S řemeSlnOu TraDicí, Se 
uSKuTeční V Hlučíně na 
mírOVém náměSTí V úTerý 
23. KVěTna OD 8 DO 16 
HODin. 

Setkání budoucích řemeslníků 
z celé České republiky Pořádá ji 
Odborné učiliště a Praktická škola 
Hlučín. „Město Hlučín vždy býva-
lo kolébkou výborných řemeslníků 
známých v širokém okolí i za hra-
nicemi. A tak je přirozené, že právě 
do Hlučína se pravidelně sjíždějí 
mladí malíři z celé republiky, aby 
porovnali své dovednosti, vyměnili 
si zkušenosti a navázali nové vzta-
hy,“ řekl ředitel hlučínského učiliš-
tě Jindřich Honzík.  

Hlavním cílem akce je popula-
rizovat obor malíř i další řemesla 
a služby. Šestý ročník tradičního 
setkání učiliště pořádá ve spoluprá-
ci se Spolkem přátel školy při OU 
a PrŠ v Hlučíně a pod patronací 
Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů 
ČR, starosty města a Moravsko-
slezského kraje.  Žáci z celé re-
publiky předvedou různé techniky 
a současné dekorační trendy, které 

Řemeslníci ukáží, jak zvládají nové trendy

používají při své práci. Akce se zú-
častní deset dvoučlenných družstev 
z různých regionů České republiky, 
z Prahy, Přerova, Hustopečí, Va-
lašského Meziříčí, Lipové-lázní, 
Děčína, Brna, Teplic, Plané u Ma-
riánských lázní. Přijedou i hosté ze 
Slovenska a samozřejmě nebudou 
chybět mladí malíři z pořádající 
hlučínské školy. Hosté si během své 
třídenní návštěvy prohlédnou měs-
to, jeho sportovní i kulturní zařízení 

a seznámí se s bohatou historií Hlu-
čínska.  Své dovednosti předvedou 
také žáci učebního oboru zedník. 
Součástí akce bude 2. ročník sou-
těže v odborných dovednostech, 
do kterého se přihlásila družstva ze 
škol z Frýdku-Místku, Kelče, Ky-
suckého Nového Mesta a samozřej-
mě domácí družstvo z Hlučína. Pra-
covní setkání chystají také budoucí 
pečovatelé, prodavači, cukráři, pe-
kaři a kuchaři. Pozvali si na ně své 

kamarády ze spolupracujících škol 
z Karviné, Třince, Kelče, Havířova 
a Kysuckého Nového Mesta. 

„Akce bude atraktivní pro všech-
ny návštěvníky. Zájemci budou 
mít možnost seznámit se s novými 
trendy v učebních oborech a žáci 
základních škol, kteří se rozhodují 
o výběru svého povolání, získají 
představu o řemeslech, o tvořivé 
a smysluplné práci,“ uzavřel ředitel 
Honzík.                                     (red)

Takhle se budoucí řemeslníci předvedli na náměstí v loňském roce.                                                            Foto: jindřich Honzík

Dětský den bude letos napínavý

Třetí ročník již tradiční akce s tro-
chou napětí a velkým množstvím 
zajímavé techniky a také dobré zá-
bavy pořádá na Den dětí ve čtvrtek 
1. června Městská policie Hlučín ve 
spolupráci s Hasičským záchran-
ným sborem Moravskoslezského 
kraje, organizací Sport a kultura 
Hlučín a Záchranným útvarem Hlu-
čín. Den se složkami integrované-
ho záchranného systému (IZS) se 
uskuteční na parkovišti před Spor-
tovně rekreačním areálem v Celní 
ulici v Hlučíně od 8.30 do 14.30. 

„Pro děti z mateřských, základ-

ních a středních škol z Hlučína 
a okolí a také pro širokou veřejnost 
připravujeme kromě technických 
prezentací vozidel a vybavení zá-
chranných složek také ukázky jejich 
práce, například výcvik služebních 
psů policie, práce záchranářských 
psů, zásahy záchranářů při různých 
dramatických situacích, například 
při dopravní nehodě, a to včetně 
praktické ukázky vyproštění zraně-
né osoby z havarovaného vozidla,“ 
prozradil velitel spolupořádající 
Městské policie Hlučín Luděk Ol-
šovský.                                     (iga)

 Tradičně velký zájem je o ukázky techniky.                                                 Foto: archiv



aGenTura přináší nOVý 
pOHleD na názOry 
ObyVaTel. 

Hlasování o deseti hlavních pří-
ležitostech či problémech města 
k poslednímu dubnu skončilo, nyní 
budou organizátoři anketu vyhod-
nocovat, aby její výsledky mohli 
představit zastupitelům.

Anketa navázala na veřejné fórum, 
které se konalo v březnu a přineslo 
deset hlavních témat, jimž by se ve-
dení města mělo prioritně věnovat. 

Zajímavé poznatky ovšem uvádí 
také sociologický průzkum mezi 
občany Hlučína, který poněkud za-
míchal původním pořadím problé-
mů, jak je stanovili občané na veřej-
ném fóru.  Průzkum dělala agentura 
MinBridge na vzorku 500 obyvatel 
Hlučína nad 15 let věku v termínu 
od 26. března do 2. dubna. 

Důvodem pro uspořádání průzku-
mu bylo, že dosavadní způsoby zís-
kávání postojů občanů mají malou 
vypovídající schopnost. Jak upo-
zorňuje agentura MinBridge, jed-
nání zastupitelstev, veřejných pro-
jednávání a anket se vesměs účastní 
malý vzorek občanů, kteří většinou 
zastupují krajní názory. 

Diskuze s nimi pak nebývá věcná 
a jejich názory jsou málokdy v sou-
ladu se stanovisky podstatné části 
veřejnosti. 

Průzkum: Hlučíňané chtějí obchvat města

V sociologickém průzkumu do-
stala témata vzešlá z veřejného 
fóra poměrně rovnocennou podpo-
ru.  Největší procento dotázaných 
žádalo pokračování příprav stavby 
obchvatu Hlučína a také zpracování 
studie dalšího využití Hlučínského 
jezera po jeho sanaci. Velkou pod-
poru má také stavba víceúčelové 

sportovní haly, kterou dle očeká-
vání chtějí zejména mladší lidé 
a více ji žádají muži. Jednadvacet 
procent hlasů bylo pro pokračová-
ní regenerace sídliště OKD. Mnoho 
dotázaných ale také upozorňovalo 
na další témata, jimž by se mělo 
město věnovat, přičemž se v anke-
tě neobjevila. Zmiňovali například 

parkování ve městě, požadavek na 
navýšení parkovacích míst na síd-
lišti OKD, zvýšení počtu dětských 
hřišť, vybudování cyklo a in-line 
stezek, přidání dalších bankomatů.   

Výsledky sociologického průzku-
mu budou dalším příspěvkem do 
diskuze o budoucnosti města. 

Ivana Gračková

TÉMATICKÁ PŘÍLOHA ZDRAVÉ MĚSTO - FINANCOVÁNO Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

V Hlučíně se uklízelo. Od pátku 
7. do neděla 9. dubna se osadní vý-
bory, několik organizací i občané 
města zapojili do celostátní akce 
Ukliďme Česko.  

V pátek sice některé čety vzdaly 
úklid kvůli nepříznivému počasí, 
ale třeba pracovníky příspěvkové 
organizace Sport a kultura Hlučín 
neodradily ani zima a déšť. V sobo-
tu se dělal pořádek v různých kou-
tech města, přičemž hlavními orga-
nizátory byly zejména jednotlivé 
osadní výbory. V neděli pokračo-
vala v dělání pořádku Agri Nostra. 
Odpady umístěné do pytlů svážela 
městská obchodní společnost TS 
Hlučín. 

„Celkem lidé posbírali přes 3,5 
tun odpadu,“ uvedl Radim Mudrik 
z TS Hlučín. 

Například v Darkovičkách se za-
pojilo asi dvacet lidí. Už v pátek 
sportovci dávali do pořádku hřiště, 
v sobotu organizoval osadní výbor 

úpravu prostranství u kaple a par-
ta z jednotky dobrovolných hasi-
čů uklízela potok. Také na sídlišti 
OKD si vzal úklid na starosti míst-
ní osadní výbor. Ranní déšť sice 
ovlivnil účast, ale sedm statečných 
uklízelo podél ulice ČSA a hlavně 
u garáží, kde prý je každý rok děs-
ný binec. Při úklidu v Bobrovní-
kách, který organizoval také místní 
osadní výbor, se sešlo také jen sedm 
lidí, kteří dávali dohromady okra-
jové oblasti lesa poblíž ulic Lesní 
a Rekreační, prostranství za místní 
mateřskou školkou a les u ulic Po-
žárnické a Střední. 

„Jako každý rok se opět potvrdi-
lo, že akce má význam a zúčastnění 
měli dobrý pocit z kousku čistšího 
životního prostředí v našem oko-
lí,“ řekl předseda osadního výboru 
Bobrovníky Tomáš Schoffer. I le-
tos se akce Ukliďme Česko konala 
v rámci akcí Zdravého města Hlučín 
a místní Agendy 21.                 (iga)

Lidé společně posbírali více než 3,5 tun odpadků

na sídlišti OKD se při úklidu sešli obyvatelé všech věkových kategorií.
  Foto: ivana Gračková



Zájezd pro seniory na Javornicko 
s průvodcem Arnoldem Dudkem 
pořádá Zdravé město Hlučín ve 
spolupráci s komunitním plánová-
ním Hlučínska. 

Zájezd se uskuteční v úterý 23. 
května a v případě velkého zájmu 
se bude opakovat ještě  5. září. Na 
programu bude  procházka historic-
kým jádrem Vidnavy s prohlídkou 
novogotické radnice, měšťanských 
domů, Muzea Vidnavska, dále ná-
vštěva Javorníku, kde se nachází 
zámek Jánský Vrch s unikátní sbír-
kou dýmek. Zastávka bude také 
u Jeskyně Na Pomezí bohaté na 
krápníky a jezírka. Volný program 
bude ve městě Lipová lázně.  Cena 

zájezdu včetně oběda a vstupného 
do památek je 360 korun. Autobus 
bude odjíždět od Kulturního domu 
Hlučín v 6.30. Přihlásit na zájezd se 
mohou senioři s trvalým pobytem 
v Hlučíně, Bobrovníkách a Darko-
vičkách.

Podrobnější informace lze získat 
na čísle 595 020 317 nebo 725 053 
622 nebo osobně budova B dveře 
101 na hlučínské radnici, kde lze 
také odevzdat přihlášky, a to pouze 
ve dnech 11. května od 8 do 12 ho-
din a 12. května od 8 do 12 hodin. 
V jiném termínu nebude možné se 
na zájezd přihlásit. Přijímat se bu-
dou maximálně dvě přihlášky na 
jednu osobu.     Tereza Šimánková

Senioři vyrazí v květnu na Javornicko, pojeďte i vy...

Přihláška
jméno příjmení 

Datum narození (celé)

adresa 

Tel/mobil

TÉMATICKÁ PŘÍLOHA ZDRAVÉ MĚSTO - FINANCOVÁNO Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

STáT cHce pODpOřiT 
VyužíVání SrážKOVé VODy. 

Žádat finanční podporu z nového 
dotačního programu Státního fondu 
životního prostředí s názvem Deš-
ťovka mohou od letošního května 
i obyvatelé Hlučína. 

Program, ve kterém by se mělo 
rozdělit mezi majitele rodinných 
a bytových domů téměř 100 milio-
nů korun, spustilo Ministerstvo ži-
votního prostředí ČR letos v dubnu. 

Cílem programu je podpořit efek-
tivní a udržitelné hospodaření s vo-
dou v domácnostech. Program je 
zaměřen na využívání zachycených 
srážkových vod, případně i šedé 

vody z domácností, tedy vody 
z umyvadel a sprch, například pro 
potřeby závlahy zahrad, splachová-
ní WC, praní a podobně. 

Program se dělí do několika kate-
gorií:

1. Zachytávání srážkové vody pro 
zálivku zahrady (netýká se Hlučín-
ska, pouze lokalit s nedostatkem 
vody).

2. Akumulace srážkové vody pro 
splachování WC a zálivku zahrady 
(dotace až do výše 30 000 korun je 
určena na instalaci akumulační ná-
drže pro zachytávání a hospodaření 
se srážkovou vodou, kterou je nutné 
využít na splachování WC v domě; 
případné přebytky lze využít pro 

zálivku zahrady)
3. Využití přečištěné odpadní vody 

pro splachování WC (dotace až do 
výše 60 000 korun je určena na po-
řízení druhotných rozvodů srážko-
vé a šedé vody. Zpravidla se jedná 
o systém, jímž jsou srážkové a šedé 
vody po předčištění svedeny do 
retenční nádrže, která je doplněna 
o bezpečnostní přepad například do 
kanalizace. Objem retenční nádrže 
se volí buď podle plochy střechy, 
nebo podle předpokládané spotře-
by. Systém ovládá řídící jednotka, 
která v případě nedostatku vody 
v nádrži dopustí do nádrže pitnou 
vodu. Zachycené vody jsou ponor-
ným čerpadlem čerpány zpět do ob-

jektu a dále rozváděny druhotnými 
rozvody vody například k WC)  

4. Odpojení srážkové vody od ka-
nalizace (dotace až do výše 15 000 
korun je určena pouze pro stávající 
domy, které mají v současné době 
srážkové vody svedeny přímo do 
kanalizace)

Elektronický příjem žádostí začne 
v květnu. Podrobnější informace 
k poskytování dotací jsou dostup-
né na webových stránkách Státního 
fondu pro životní prostředí České 
republiky https://www.sfzp.cz

Martina Fichnová
 referentka odboru životního

prostředí a komunálních
služeb Městského úřadu Hlučín 

Stát podpoří dotacemi využití dešťové vody 

zámek jánský Vrch.                                                                                            Foto: archiv

Den zdraví přivede ve čtvrtek 18. května na 
Mírové náměstí muzikanty, spolky i sociální or-
ganizace. Od 9 hodin rána až do 18 hodin večer  
bude nabitý program bavit celé rodiny. 

Dopoledne se na pódiu vystřídají pěvecký sbor 
Sluníčko ze Základní školy Rovniny, Mažoretky 
Ballerisimo ze Základní školy dr. M Tyrše, sbor 
a kapela z Gymnázia J. Kainara. Mažoretky při-
jedou také z Markvarovic. 

Odpoledne se návštěvníkům akce představí so-
ciální služby, které působí na Hlučínsku.  Děti 
budou mít možnost vyzkoušet si malování na 
obličej, dospělí si otestují, jak zvládají nářa-
dí z posilovny, mohou si nechat zkontrolovat 
zrak, změřit BMI, krevní tlak, hmotnost svalů 

i úroveň hydratace těla. K tomu všemu bude od  
17 hodin hrát kapela Kakaczech a opakovaně 
vystoupí smokenman.   

Součástí bude také tradiční trakař solidarity, 
který bude letos opět jezdit pro Františka Štěpá-
níka. Tříletý chlapec už byl třikrát v Sanatoriích 
Klimkovice, kde mu lidé přispívající do celohlu-
čínské sbírky uhradili intenzivní rehabilitační 
program. Chlapec, který ještě před dvěma lety 
pouze seděl s oporou, nyní už chodí s pomocí 
berliček a také začíná mluvit. „Na Den zdraví 
se František odpoledne také přijde podívat, jeho 
maminka chce poděkovat všem, kteří rodině po-
máhají,“ uvedla koordinátorka Zdravého města 
Hlučín Tereza Šimánková.                          (red) 

Den zdraví pobaví i poučí celu rodinu Sociální služby, které se představí na Dni zdraví v Hlučíně
Speciální základní škola Gen. Svobody Hlučín
Vozíčky Vlk 
mens sana, která pomáhá lidem s duševním onemocněním 
Oční klinika Gemini 
canisterapie 
revírní bratrská pokladna Opava 
HT Visual + Kafira  
Dětský ranč Hlučín 
charita Hlučín 
centrum sociálních služeb Hrabyně 
Svaz tělesně postižených Hlučín 
Dětská rehabilitace Hlučín  
Domov pod Vinnou horou 
mobilní hospic Ondrášek 
Dejme dětem rodinu 
Klub seniorů  Vrablovec 
Fontána Hlučín  
renarkon  
elim  
Sv. eufrasie  
nová šance  
Krizové centrum Ostrava 
centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé 
matana



Černý německý ovčák, který byl 
v hlučínském útulku už od loň-
ského roku, konečně našel nového 
pána. Kupodivu to trvalo tak dlou-
ho i když se jednalo o krásného 
a poslušného psa. Na podobné štěstí 
netrpělivě čekají další čtyři pejsci.

Středně velký kříženec Rex (v kot-
ci) je asi tříletý, v březnu bezprizor-
ně pobíhal v Darkovičkách. Odtam-
tu je také bíločerná, asi roční fenka 
Flek, pravděpodobně kříženec ple-
mene husky. Přerostlého jorkšíra 
připomíná fenka, která se začátkem 
dubna toulala Celní ulicí. Čerstvým 
přírůstkem v útulku je zatím beze-
jmenný černý pejsek, který se v po-
lovině dubna objevil v Jarní ulici. 
„Pokud někdo některého pejska 
pozná, budeme rádi, když upozor-
ní jeho majitele, kde se jeho tulák 
zrovna nachází, případně když nám 

Černý ovčák už má domov, další pejsci čekají na nového pána

TÉMATICKÁ PŘÍLOHA ZDRAVÉ MĚSTO - FINANCOVÁNO Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

luKáš VOlný nám buDe 
cHyběT, zní jeDnOHlaSně 
měSTem. 

Po sedmnácti letech skončil 
v Charitě Hlučín Lukáš Volný. Za 
jeho působení získala Charita Hlu-
čín trvalé sídlo, založila asistenční 
službu a sociálně terapeutické díl-
ny, zřídila bezplatnou právní porad-
nu pro lidi bez domova. 

Lukáš Volný nastoupil do Cha-
rity Hlučín na začátku roku 2000 
a v březnu roku 2005 se stal jejím 
ředitelem. 

„Důležité pro mě bylo především 
to, že jsem se mohl podílet na smy-
sluplných věcech, že jsem snad po-
mohl některým konkrétním lidem 
nebo jsem se mohl pomoci účastnit. 
Jsem také vděčný za to, že jsem 
dostal šanci podílet se na procesu 
utváření sociálních služeb v Hlučí-
ně i širokém okolí. Co však pova-
žuji za skutečně nejdůležitější je, že 
se snad podařilo vybudovat Charitě 
Hlučín dobré jméno, na kterém se 
dá dále stavět,“ uvedl Lukáš Volný. 
Podle svých slov se po celou dobu 
svého působení v Hlučíně držel jed-
noho hesla: nemůžeme pomoci ani 
zdaleka všem, ale můžeme se snažit 
udělat vše, co je v naší moci. A při-
tom se ke každému můžeme chovat 
s úctou a respektem. 

„Chtěl bych poděkovat všem, se 
kterými jsem spolupracoval a kteří 
mi pomáhali. Na prvním místě ne-
smím zapomenout na vedení města 
Hlučína a na celou řadu těch za-

Z Charity Hlučín odešel dlouholetý ředitel

městnanců úřadu, kteří jsou lidmi 
na svých místech. Děkuji také všem 
svým kolegyním a kolegům ze sku-
pin komunitního plánování a so-
ciální komise, byli pro mě velkou 
inspirací. Na závěr chci vyjádřit 
poděkování svým kolegům z Cha-
rity Hlučín. Mají můj obdiv a úctu, 
protože jsou to především oni, kdo 
vytvářejí dobré jméno této organi-
zace,“ uzavřel Lukáš Volný.

Chybět bude i pracovníkům Měst-
ského úřadu Hlučín, zvláště těm, 
s nimiž po dlouhá léta úzce spolu-
pracoval. V Hlučíně bude nadále 
působit jako předseda sociální ko-

mise a člen skupiny komunitního 
plánování. 

„S panem Volným jsem spolu-
pracovala asi dvanáct let. Jménem 
města jsme se na něj jako na zástup-
ce Charity po celou dobu obraceli 
s žádostmi o účast na různých pro-
jektech a aktivitách města, k nimž 
se vždy stavěl zodpovědně a s vel-
kým osobním nasazením,“ uvedla 
vedoucí odboru sociálních služeb 
Lenka Petermannová. Jako příklad 
uvedla dlouholetou práci Lukáše 
Volného v pracovních skupinách 
komunitního plánování a v komi-
si sociální, jeho aktivní účast na 

Dnech sociálních služeb, Dnech 
zdraví a jiných akcích.

„Za působení Lukáše Volného 
Charita Hlučín zaznamenala rozvoj 
v poskytovaných službách, reago-
vala na potřebu občanů, například 
v minulosti po určitou dobu provo-
zovala terénní centrum pro občany 
bez domova, poskytovala potravi-
novou pomoc. Dosud nabízí bez-
platné právní poradenství, organi-
zuje sběr šatstva a výdej potřebným 
občanům a v poslední době provo-
zuje hygienické zázemí pro lidi bez 
domova. V mnoha těchto aktivitách 
působil pan ředitel Volný jako dob-
rovolník. Pod jeho vedením Charita 
Hlučín poskytovala velmi kvalitní 
sociální i zdravotní služby, které 
pomohly mnoha občanům i jejich 
rodinným příslušníkům, což mohu 
potvrdit díky vlastní zkušenosti naší 
rodiny. Pana Volného si velmi vá-
žím nejen jako odborníka a kolegy, 
ale zejména jako člověka ochotné-
ho pomoci, poradit či vyslechnout. 
Jsem proto ráda, že se budeme i na-
dále potkávat alespoň v některých 
aktivitách. Chtěla bych mu ze srdce 
poděkovat a popřát všechno dobré 
na jeho další životní cestě. Zároveň 
chci vyjádřit naději, že s novým 
vedením Charity navážeme na to, 
co se dosud podařilo vybudovat 
a budeme se společně podílet na 
dalších projektech,“ doplnila Lenka 
Petermannová. Do doby jmenová-
ní nového ředitele povede Charitu 
Hlučín zástupce ředitele Vojtěch 
Matušinec.            Ivana Gračková

lukáš Volný odešel po sedmnácti letech z charity Hlučín.  Foto: michal Kubíček

sdělí kontakt na majitele psa,“ uvedla Eva Dedková 
s odboru životního prostředí radnice. Domluvit si ná-
vštěvu útulku a prohlídku psů je možné na telefonním 

čísle 595 043 591. Pejsky je možné si poté odebrat od 
pondělí do pátku od 6 do 14 hodin.                        (red)

Foto: Eva Dedková (4x) 



TraDiční VýSTaVa KVěTin 
Se cHySTá na začáTeK 
čerVna. 

Členové naší organizace Iris Hlu-
čín se specializují na pěstování 
květin. Každý rok se pod hlavičkou 
naší organizace uskutečňují výsta-
vy některé ze skupin těchto klenotů 
zahrady, takže už máme za sebou 
53 takových výstav nejen v Hlučí-
ně, ale i v okolí od Klimkovic, Os-
travy po Opavu a v mnoha dalších 
obcích mezi. Vzhledem k tomu, že 
letos oslavíme své 32. narozeniny, 
je to v průměru jedna až tři výstavy 
na rok. 

Kromě toho naši členové vysta-
vují po celou dobu na jiných ak-
cích. Nejen na regionálních, ale 
i celostátních, mimo jiné na Floře 
Olomouc, a rovněž v zahraničí, ze-
jména v sousedícím polském Slez-
sku. Propagujeme nejen květiny, 

ale snažíme se rovněž o estetickou 
a kulturní osvětu. 

Naše organizace před dvaceti lety 
fungovala jako inkubátor pro zalo-
žení organizace Middle European 
Iris Society (MEIS - Středoevrop-
ské kosatcové společnosti), která 
sdružuje pěstitele a šlechtitele ko-
satců z dvanácti zemí světa. Síd-
lo této registrované organizace je 
v Hlučíně.

Ve výstavní činnosti budeme po-
kračovat i letos. První naší prezen-
tací v tomto roce bude mezinárodní 
Výstava kosatců a pivoněk, která se 
uskuteční 3. a 4. června v sále Kul-
turního domu Hlučín. Vystavovat 
budou nejen členové Iris Hlučín, ale 
rovněž MEIS. Výstavu doplní další 
doprovodné akce. Už 2. června se 
od 16 do 17 hodin uskuteční soutěž 
v aranžování květin pro soutěží-
cí ve věku 50 let a více. Soutěžní 
kompozice budou následně prezen-
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Kosatce i pivoňky přivezou zahrádkáři i z ciziny

továny na výstavě. Během výstavy 
proběhne další ročník soutěže dětí 
do 15 let v malování vybrané kvě-
tiny. Tři nejlepší z každé kategorie 
Předškoláci, do 10 let a do 15 let 
získají věcné odměny. 

Součásti výstavy bude také pre-
zentace zahradního nábytku zapůj-
čeného místní prodejnou společ-

nosti Mountfield. Rádi bychom, 
aby tato prezentace vytvořila iluzi 
zahrady, do které chceme umístit 
aranže našich květin a inspirovat 
návštěvníky různými možnostmi 
využití jak nábytku, tak květin. Vý-
stava bude po oba dny otevřena od 
10 do 18 hodin.          Zdeněk Seidl

předseda Iris Hlučín

Tradiční kurz práce s počítačem 
se v Hlučíně konal v březnu. Zá-
jem byl velký, proto byli účastnici 
rozděleni do dvou běhů na začáteč-
níky a pokročilé. Účastnilo se jich 
přes dvacet. 

Už podruhé se konal také počí-
tačový kurz pro klienty Fontány, 
zařízení především pro lidi s men-

tálním postižením. Konal se v dub-
nu a opět trochu pomohl klientům 
z chráněného bydlení lépe se za-
členit do společnosti. 

Mnozí z účastníků přitom nebyli 
ve využívání výpočetní techniky 
žádnými nováčky. Všichni si ov-
šem rozšířili své dovednosti v ovlá-
dání PC.                                          (šim) 

Výstava výtvarných prací dětí hlu-
čínských škol s tématem Den Země 
se konala v rámci Zdravého města 
Hlučín a místní agendy 21. Instalo-
vaná byla v první polovině dubna 
na hlučínském zámku. 

Svými pracemi do ní přispěli žáci 
MŠ Severní, E. Beneše, Cihelní 

a ZŠ Rovniny, Hornická, dr. M. 
Tyrše, a mateřských a základních 
škol Darkovičky, Bobrovníky i děti 
z DDM Hlučín. V

Vernisáž se vyvedla samozřejmě 
také zásluhou hlučínské základní 
umělecké školy, která připravila 
hudební program.                     (šim)

Děti malovaly Den Země

Učí se pracovat s počítačem

pivoňky jsou velmi oblíbené trvalky pro naše zahrady.            Foto: zdeněk Seidl

Výkresy i rozličné výtvarné výrobky připravili školáci na výstavu.
Foto: ivana Gračková



 [9] hlučínskénoviny školství

TajemSTVí HuDby, Tance, 
DiVaDla i VýTVarnéHO 
umění buDOu OpěT 
ODKrýVaT DěTem. 

Přijímací zkoušky do jednotlivých 
oborů Základní umělecké školy 
Pavla Josefa Vejvanovského v Hlu-
číně pro školní rok 2017/2018 se 
budou konat v polovině května.  

Do hudebního oboru se budou 
zkoušky konat v pátek 12. května 
od 14 do 17 hodin v hlavní budo-
vě školy v ulici U Bašty 613/4 za 
městským úřadem, ve třídách číslo 
3 a 5 v přízemí.

„Přijímáme děti ve věku od 5 do 
7 let do přípravné hudební výchovy 
a děti starší do prvního ročníku stu-
dia. Nabízíme výuku hry na klavír, 
klávesové nástroje, varhany, smyč-
cové nástroje, tedy housle, violu, 
violoncello, na dechové nástroje, 
akordeon, kytaru, výuku zpěv a hry 
na bicí nástroje,“ řekl ředitel školy 
Jan Huszár.  

Pro nejmenší děti od pěti let ško-
la připravila program HRA-JE-TO. 
Zahrnuje společné seznamování 
s hudbou a kulturou kolem nás, 
muzicírování zejména na orffovské 
nástroje, základy hlasové výchovy, 
práci s rytmem a hudebně-pohybo-
vé činnosti. „Cílem programu pro 
nejmenší je všestranně rozvíjet ta-
lenty a schopnosti dětí, nabídnout 
jim nové a jedinečné zážitky spo-
jené s tvořením a aktivním proží-
váním hudby. Je šancí pro ty, kteří 
si prozatím nevybrali svůj nástroj 
nebo si chtějí hudebku prostě jen 
tak vyzkoušet,“ doplnil ředitel.

 Taneční obor přijme pohybově 
nadané dívky a chlapce. Zájemci 

Škola se těší na nové talenty

Termíny zápisů do mateřských škol
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 logopedickými 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 besedu 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., 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 strán-
kách. Dále je třeba mít u sebe rodný list a průkaz zdravotní pojišťovny dítěte. „Pro děti, které dovrší do 31. srp-
na pěti let, je předškolní vzdělávání povinné. Zákonní zástupci dětí, kteří se v uplynulém školním roce dostavili 
k zápisu a jejichž žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nebylo vyhověno, se musí k zápisu pro 
školní rok 2017/2018 dostavit znovu,“ upozornila Ingrid Křižáková z odboru rozvoje 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)

Nový festival s názvem Srdeč-
ní záležitost bude hostit zámecké 
nádvoří v Hlučíně. V pátek 26. 
května se na něm představí žáci 
základních uměleckých škol z Mo-
ravskoslezského kraje s filmovými 
melodiemi. „V okolí je pro žáky 
uměleckých škol mnoho soutěží, 
kde mají možnost zahrát si klasic-
kou hudbu. Na našem festivalu se 
ale žádné výkony hodnotit nebu-
dou. Pořadatelé chtějí dát mladým 
muzikantům příležitost předvést 
netradiční repertoár a představit se 
publiku na venkovním pódiu s pro-
fesionálním ozvučením a osvětle-
ním,“ prozradila pořadatelka festi-
valu Adéla Jasvecová. 

Doprovodné koncerty se budou 
konat i v Domově pod Vinnou ho-
rou nebo v Ústavu sociální péče pro 
mládež Fontána. Odpoledne budou 
hrát dětské soubory, program do-
plní pěvecký sbor Základní školy 
Rovniny Sluníčko a sbor gymnázia 
Josefa Kainara z Hlučína. Večer 
vystoupí orchestr Gaudi Musicae, 
Městský orchestr mladých z Dol-
ního Benešova a pěvecké sdružení 
Echo. Speciální projekt uvede ko-
morní orchestr Vejvanovský spolu 
s Big Bandem z Namysłowa (na 
snímku Krzysztofa Wolfa). 

„Polský Namysłow je partner-
ským městem Hlučína, a proto mě 
moc těší, že spolupráce probíhá 
i mezi našimi hudebními školami,“ 
řekl Jan Huszár, ředitel Základní 
umělecké školy P. J. Vejvanovského 
v Hlučíně, pod jejíž záštitou se celá 
akce uskuteční.

Organizátoři mysleli také na děti, 
které na žádný hudební nástroj ne-
hrají, a připravili pro ně s podpo-
rou programu Smart Up od Nadace 
O2 zábavný vzdělávací program 
s názvem Vidět slyšené. „Klasická 
hudba se dětem odcizuje. Mnohdy 
je to jen proto, že se nenaučily jí ro-
zumět. A to je škoda,“ tvrdí autorka 
projektu Adéla Jasvecová. Proto 
se pedagogové hlučínské základní 
umělecké školy budou snažit růz-
nými netradičními metodami hudbu 
pro děti zviditelnit, aby ji lépe po-
chopily.                 Ivana Gračková

Žáci přivezou
melodie z filmů

 Taneční obor hlučínské základní umělecké školy je mimořádně aktivní. letos 
jeho žáci nastudovali balet alenka v říši divů, který se opakovaně hrál nejen 
v Hlučíně před vyprodanými sály.                                                   Foto: marek Tomíček 

se mohou přihlásit 15. května od 15 
hodin do 16.30 v budově na Míro-
vém náměstí 18/19 „nad Bětkou“, 
vchod je z boční strany naproti DM. 

Výtvarný obor pořádá den ote-
vřených dveří v pátek 12. května 
od 14 do 17 hodin v prvním patře 
na zámku v Hlučíně, vedle městské 
knihovny. 

Literárně dramatický obor organi-

zuje nábor nových žáků v úterý 16. 
května od 14.30 do 16.30 hod v ba-
letním sále, v 1. patře hlavní budo-
vy. „Součástí náboru bude krátký 
pohovor a interpretace krátkého 
připraveného textu, například básně 
nebo části prózy,“ uvedla vyučující 
oboru Petra Bublíková. Přihlášky 
jsou k dispozici na webových strán-
kách školy .                                             (iga)



TeniS, FOTbal, Tanec, zpěV, 
ale i Další aKTiViTy na 
pOli KulTury Se V Dubnu 
OceňOValy V ObřaDní Síni 
HlučínSKé raDnice.  

Letošní dubnové setkání, na kte-
rém přezvali vyhodnocení výrazné 
osobnosti a nejúspěšnější reprezen-
tanti města, bylo netradiční. Poprvé 
se ho totiž zúčastnili všichni nomi-
novaní, nejen ti, kteří nakonec oce-
nění města získali. 

„Už nominace je poděkováním. 
Je to signál lidem, kteří dělají něco 
zajímavého pro město, že si jejich 
záslužné práce někdo všiml. Proto 
jsme systém předávání cen změnili, 
takže teprve na místě se nominova-
ní dozvěděli, kdo si cenu města od-
nese,“ uvedla místostarostka Blan-
ka Kotrlová. 

Za svou činnost v oblasti kultury 
letos získala druhou cenu Veroni-
ka Kadlecová, učitelka ze Základ-
ní školy Rovniny, která vede dětský 
pěvecký sbor Sluníčko. Osobností 
kultury v Hlučíně se za loňský rok 
stala Klára Krejčířová, která vede 

již osmnáct let taneční obor v Zá-
kladní umělecké škole P. J. Vejva-
novského.

„Tohle pro mě bylo opravdu pře-
kvapení. Netušila jsem, že si lidi tak 
všímají toho, co děláme. Pro nás tak 
snad začíná dobrý rok. Přestěhova-
li jsme se do nového sálu, který je 
fakt super. Už v něm začínáme být 
i zabydlení, vybavili jsme si šatny, 
chystáme slavnostní otevření. Sa-
mé příjemné zprávy...,“ řekla Klá-
ra Krejčířová. 

V kategorii kulturních kolektivů si 
druhé místo loni vyzpíval pěvecký 
sbor Sluníčko. Hlavní cenu v kate-
gorii kolektivy v oblasti kultury si 
odnesli Josef Hlubek a jeho přátelé 
Jana Kameníčková, Alena Čablová, 
Marie Drobíková, Bernard Ostárek 
a Milan Kuča, kteří se už mnoho let 
starají o zkrášlování Hlučína. Spor-
tovní nominaci dostali fotbalista 
Roman Holiš a tenista Ondřej Mo-
ravec. Loni oba kluci dosáhli vý-
razných sportovních výsledků. Na-
konec druhý  Roman Holiš je nejen 
výborným středním záložníkem, ale 
také kapitánem úspěšného doroste-

neckého družstva U 19 sportovního 
klubu FC Hlučín. První Ondřej Mo-
ravec odehrál loni svou první sezo-
nu za dorostence. Zvládl sedm ha-
lových celostátních turnajů a deset 
letních celostátních turnajů, z to-
ho ve dvouhře tři turnaje vyhrál. Ve 
čtyřhře zvítězil ve čtyřech celostát-
ních turnajích

Novou zářící hvězdou na hlučín-
ském sportovním nebi se za nece-
lé dva roky stal klub mažoretek MK 
Ballerisimo, který získal třetí pozici 
v kategorii sportovních kolektivů. 

Volejbalistky TJ Hlučín pod vede-
ním trenéra Martina Večeři si vybo-
jovaly nejen první místo v krajském 
přeboru druhé třídy v soutěžním 
ročníku 2015/2016, ale také druhou 
příčku v kategorii sportovních ko-
lektivů v Hlučíně. První byly dív-
ky i v krajském poháru žen v minu-
lé sezoně. 

První pozici obsadilo a reprezen-
tantem Hlučína v kategorii spor-
tovních kolektivů se stalo doros-
tenecké fotbalové družstvo U 19 
sportovního klubu FC Hlučín. 

Výraznou osobností města Hlu-

čína za rok 2017 se stal advokát 
Oldřich Beneš, předseda spolku 
Společnost Marie, autor projektu 
výstavy Magičtí Lucemburkové - 
čeští králové a panovníci Svaté ří-
še římské. Svým nákladem rovněž 
vydal stejnojmennou publikaci. Je 
zanícený propagátor našeho kul-
turního bohatství a historického dě-
dictví. Hlučínu zapůjčil středově-
ký obléhací stroj trebuchet, který je 
vystaven na břehu Hlučínského je-
zera.

 „Na konec letošního roku mů-
žu slíbit jednu mimořádnou událost 
i Hlučínu, ale zatím je to překvape-
ní,“ prozradil Oldřich Beneš, který 
chce svým hlučínským projektem 
poděkovat svému městu. 

„Jsem rád, že tu mohli být mí rodi-
če a prožít si ten pocit hrdosti,“ pro-
hlásil cestovatel Pavel Klega, který 
spolu se zvláštní cenou dostal také 
kompas.                Ivana Gračková

podrobnosti k oceněným zde: 
www.hlucin.cz/cs/mesto-hlucin/
tiskove-zpravy/mesto-podekova-
lo-svym-osobnostem-osobnosti-
-podekovaly-mestu.html

hlučínskénoviny [10] zajímavosti

Město poděkovalo svým osobnostem, 
osobnosti poděkovaly městu

josef Hlubek a jeho přátelé byli oceněni v oblasti kultury. 

Fotbalovým dorostencům gratuluje místostarostka města blanka Kotrlová. 

Dívky z mK ballerisimo si přišly pro ocenění za třetí místo.    Foto: ivana Gračková

„jsem hrdý, že jsem se ocitl v takové společnosti,“ prohlásil Oldřich beneš.  



 [11] hlučínskénoviny sport

HláSiT Se může jaKáKOliV 
parTa DVaceTi liDí, KTerá 
má cHuť Si VyzKOušeT 
neTraDiční SpOrT  na VODě.  

Vůbec první obří dračí závody 
na Hlučínské štěrkovně vypuknou 
v sobotu 27. května. Mezi sebou 
se utká padesát posádek. Součástí 
velkolepé akce bude i bohatý do-
provodný program pro celé rodiny, 
který večer ukončí Dragon party.

„Před několika lety vyhráli Češi 
mistrovství světa v závodech dra-
čích lodí, a to jak v mužské, tak 
i ženské kategorii. Protože na lodi 
je 22 aktivních členů posádky, lze 
říci, že jde o nejtýmovější sport na 
světě. Loď s plnou posádkou může 
vážit i přes dvě tuny, což je stejně 
jako velký off-road. Mnohé firmy 
využívají tento sport i k tzv. team-
buildingu,“ prozradil zajímavosti 
pořadatel akce Jan Válek z pořada-
telské agentury Válek a Válek pro-
duction. 

V prvním ročníku se na Hlučín-
ském jezeře na každém startu se-
tkají vždy tři dračí lodě, jejichž 
posádky budou měřit síly na 200 
m úseku. Posádku utvoří dvacet 
pádlujících amatérských sportov-
ců s bubeníkem a kormidelníkem. 
Týmy se mohou pořadatelům hlásit 
až do 23. května. Tréninkové jízdy 
proběhnou den před závodem.

Již pátý ročník Atletického mist-
rovství škol Hlučínska se uskuteční 
ve středu 24. května na hřišti u Zá-
kladní školy dr. M. Tyrše. Konat se 
bude pod záštitou místostarostky 
města Blanky Kotrlové. 

Jako každoročně se ho zúčastní 
většina základních škol z celého 
Hlučínska. Soutěžící budou roz-
děleni do kategorií podle věku. 
Každou školu reprezentuje v jed-
notlivých kategoriích šestičlenné 
družstvo složené rovným dílem 
z chlapců a děvčat. 

Soutěžit se bude v běhu, skoku do 
dálky, skoku do výšky, hodu plným  
míčem a vrhu koulí. S nebývalým 
zájmem se každý rok setkává smí-
šená štafeta, do které se zapojí i uči-
telé. Ve čtvrtek 25. května budou 
následovat Sportovní hry mateř-
ských škol Hlučínska, které se opět 
budou konat na hřišti u Základní 

Hřiště u školy dr. M. Tyrše ovládne
koncem května královna sportu

Týmy budou rozděleny do čtyř 
skupin. Rodiny a korporace přá-
tel budou soutěžit v kategorii Fun 
team. Posádky tvořené zaměstnanci 
firem, které ještě nikdy na dračí lodi 
nezávodily a jejichž členové nejsou 
vedeni mezi profesionály, budou 
startovat v kategorii Firmy. Katego-
rii Vysoká škola budou tvořit čistě 
týmy vysokoškoláků. Samostatnou 
kategorii budou mít města a obce, 
kde budou startovat týmy sestave-
né z hasičů, dobrovolných hasičů, 

strážníků i zaměstnanců radnice. 
U všech kategorií kormidelníka 
dodá pořadatel, posádka ale má prá-
vo použít svého. 

Startovné pro týmy přátel, klubů, 
sborů, jednotek a podobně je 5 tisíc 
korun, pro firemní posádky jedoucí 
na velké dračí lodi je startovné na 
základě smluvního vztahu 10 tisíc 
korun bez DPH, částka zahrnuje 
i zapůjčení lodi. Pro závody budou 
platit soutěžní pravidla v souladu 
s pravidly České asociace dračích 

lodí. Pořadatelé garantují každému 
týmu tři jízdy na 200 metrů. Týmy 
budou rozlosovány předem do roz-
jížděk po třech lodích. Ihned budou 
následovat opravné jízdy, dále se-
mifinálové jízdy a finále.  

Přihlášky je nutno registrovat na 
přihlašovacím formuláři. Dotazy 
mohou zájemci posílat mailem na 
info@dragonparty.cz, případně se 
dotazovat telefonicky na čísle 608 
360 455. Více informací je také na 
www.dragonparty.cz                (red)

Dračí lodě budou závodit na Hlučínském jezeře

Dračí lodě se objevily před více než 2000 lety v číně. Odtamtud po-
chází jejich typické dračí hlavy na špici lodě a zabarvení. novodobá 
zmínka se datuje z roku 1976, kdy se uskutečnil první festival dračích 
lodí v Hong-Kongu, odkud se sport bleskově rozšířil do celého světa. 
Dračí loď je dlouhá 12,5 metrů, bez posádky váží kolem 250 kilogra-
mů a má tvar otevřené kanoe s dračí hlavou na špici a dračím ocasem 
na zádi. V sestavě je maximálně dvacet vsedě pádlujících závodníků 
(10 nalevo a 10 napravo), bubeník, který sedí na špičce čelem k po-
sádce a udává rytmus údery do bubnu, a kormidelník, stojící na zádi 
a řídící směr.  

školy dr. M. Tyrše. Děti budou sou-
těžit v různých disciplínách, diplom 

za účast a odměnu si odnesou úplně 
všichni.             Tereza Šimánková

Sezóna automobilových orientač-
ních soutěží začala v březnu dvoj-
kolem Moravského poháru a Pohá-
ru Shell pro začínající posádky. 

„Celkem čtyři jezdivé etapy byly 
situovány do blízkého okolí našeho 
města. Účast 24 posádek byla jedna 
z nejvyšších za uplynulých pět let,“ 
řekl ředitel soutěže Pavel Zbytov-
ský z Automotoklubu Hlučín.

První místo v Moravském poháru 
získala posádka domácího automo-
toklubu manželé Klasovi. Pohár 
Shell si vybojovala posádka Kubala 
a Pavliš z Hradce Králové. Účast-
níci soutěže ocenili dobrou organi-
zaci. O prvním květnovém víkendu 
pořádá hlučínský automotoklub na 
Žermanické přehradě Středoevrop-
ský pohár a Mistrovství ČR. 

„Škoda, že také tyto soutěže ne-
můžeme dělat na Hlučínsku, ale 
bohužel tady není dostatečná uby-
tovací kapacita,“ uzavřel Pavel 
Zbytovský.                                (red) 

Předvedli skvělou
organizaci 

posádku dračí lodi tvoří dvacet veslařů, jeden bubeník a jeden kormidelník.                                                               Foto: archiv

i nad loňským ročníkem mistrovství měla záštitu místostarostka blanka Kotrlo-
vá.                                                                                                                  Foto: archiv školy



hlučínskénoviny [12] volný čas

KAM V HLUČÍNĚ V KVĚTNUn
6.5. 9:00 Májový pochoďáček – Dolní Benešov – jezero
6.5. 8:30 Otevírání turistické sezony - Hlučínské jezero
9.5. 17:00 Koncert ke dni matek – Červený kostel

11.5. 17:00 Duo Jamaha – KD Hlučín
13.5. 8:00 Celorepubliková výstava psů – Hlučínské jezero

13. - 14.5. 13:30 Hlučínský talent – KD Hlučín
18.5. 9:00 Den zdraví – Hlučínské náměstí
18.5. 17:00 Vernisáž kurzu paličkování -  Muzeum
19.5. 16:00 Koncert pro hlučínské sochy – Hlučín
26.5. Srdeční záležitost – nádvoří zámku Hlučín
27.5. 9:00 Hlučínský půlmaraton – Hlučínské jezero

Legendární kapela Akcent zpestří 
program letošní Veselice Rovni-
ny, která se uskuteční v sobotu 10. 
června opět na fotbalovém hřišti 
u agitačního střediska. 

Dále vystoupí kapela Eš Band. 
Speciální program bude připraven 
pro děti. Akce se i letos uskuteční 
díky podpoře města.

„Veselice Rovniny je už tradiční 
akcí. Letos se bude konat její čtvr-
tý ročník. Cílem je nabídnout nejen 
obyvatelům této hlučínské části 
příležitost, aby se potkali. Jde tedy 
především o setkání sousedů u dob-
ré zábavy,“ řekl pořadatel David 

Moravec. Program začne v 15 ho-
din. Děti si užijí nafukovací a ská-
kací atrakce, lukostřelbu i kolotoč. 

Letos se do přípravy Veselice 
Rovniny může zapojit i veřejnost. 
Pořadatelé ji chtějí trochu přiblížit 
tradičním Štrasenfestům, které se 
konají v okolních obcích, a to hlav-
ně nabídkou jídel. 

„Pokud tedy bude mít kdokoliv 
z Rovnin zájem něco připravit či 
uvařit a pak to na akci prodat, bu-
deme jen rádi. Zájemci jsou vítání 
a mohou se  nám hlásit mailem na 
adrese info@sterkovnamusic.com,“ 
řekl Moravec.                                 (red)           

Legendární Akcent zahraje
na rovninské Veselici

Aneta Langerová, Limetal, Luboš 
Pospíšil s poctou Radimovi Hladí-
kovi či narozeninová párty Mňágy 
a Žďorp, to vše letos také nabídne 
festival Štěrkovna Open Music. 

Jeho XIII. ročník se uskuteční na 
břehu Hlučínského jezera 28. a 29. 
července. Pořadatelé slibují ješ-
tě nabitější program, než loni. Už 
dříve zveřejnili účast Vojty Dyka 
a B-Side Bandu, Pavla Callty, Vo-
xela, Majka Spirita, skupin Man-
drage, Tata Bojs, N.O.H.A. a řady 
dalších. Velkou hvězdou programu 
nejvýznamnější hudební akce na 
Hlučínsku i Opavsku bude Aneta 
Langerová, která bude v Hlučíně 
zpívat poprvé. Pořadatelé o její vy-
stoupení usilovali už několik let. 
„Aneta patří mezi nejvýraznější 
představitelky naší hudební scény,“ 
řekl David Moravec z pořádající 
agentury New Wind Production.

I letos připravuje festival několik 
mimořádných projektů, které poslu-
chači neuslyší nikde jinde. Jedním 
z nich bude koncert kapely Limetal, 
kterou tvoří bývalí členové skupiny 
Citron. Kapela přiveze do Hlučína 
program shodný s tím, který uved-

la před časem ve vyprodaném sále 
Lucerny během křtu svého nového 
alba. Vystoupí v doprovodu dudáka 
a smyčcového tria. Hudebníci uve-
dou i zrestaurovaný video a audio 
záznam z archivu bývalého zpě-
váka Citronu Standy Hranického. 
Nahrávka zesnulého zpěváka bude 
součástí koncertu a kapela ji naživo 
doprovodí. Půjde o jedinou reprízu 
tohoto programu.

Speciální projekt přiveze i hudeb-
ník Luboš Pospíšil s kapelou 5P. 
„Původně jsme chtěli pozvat i Ra-
dima Hladíka a Blue Effect. Bohu-
žel osud tomuto záměru už nepřál. 
Proto jsme se rozhodli vzdát hold 
Radimovi Hladíkovi jedním mi-
mořádným projektem,“ řekl David 
Moravec. Pořadatelé využili toho, 
že Pospíšil s Blue Effectem něja-
kou dobu vystupoval. Část koncer-
tu proto bude věnovaná zesnulému 
Hladíkovi. A zazní i několik písní 
legendární formace.

„Toto ale ještě není zdaleka všech-
no, co připravujeme. Už brzy zve-
řejníme další dva velké mimořádné 
projekty," dodal další z pořadatelů 
Matěj Ostárek.                         (red)

Štěrkovna Open Music se pyšní 
jmény dalších účinkujících 

Loučení se zimou a nástup jara 
bude letos v Hlučíně-Bobrovníkách 
opět patřit sportovním nadšencům. 
V sobotu 13. května se uskuteční již 
4. ročník cyklistického závodu Má-
jový bobr MTB. Závod je určen pro 
všechny nadšené cyklisty. Mohou 
přijet jak amatérští závodníci, ví-
kendoví jezdci, rodiny s dětmi, tak 
i ryzí profesionálové. Všichni mají 
šanci si změřit síly a zazávodit si.

Sportovní program začne ve 12 
hodin závodem na 30 kilometrů 
a 17 kilometrů, v 12.05 odstartuje 
závod dětí. Podrobnosti a další in-

formace najdou zájemci na stránce 
www.majovybobrmtb.cz. 

„Vyhlášením vítězů akce neskon-
čí, na samotný závěr se totiž ještě 
budou losovat startovní čísla a vý-
herci si odnesou zajímavé ceny. Ka-
ždý může Májového Bobra MTB 
pojmout po svém, někdo jako zá-
vod, jiný jako vyjížďku. Každopád-
ně půjde hlavně o protáhnutí těla 
a hezký sportovní zážitek. Přijďte si 
zasportovat a zpříjemnit si květno-
vou sobotu,“ pozvala za pořádající 
spolek Bobr Klub spoluorganizá-
torka Marie Jurčková.               (red) 

Zadáno pro nadšené cyklisty 

Takto vypadal start minulého ročníku májového bobra.     Foto: jana Holínková
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Příspěvek města ke kotlíkovým 
dotacím budou mimo jiné projed-
návat zastupitelé na svém jednání 
v Kulturním domě Hlučín v úterý 
9. května od 16 hodin. 

Radní navrhují, aby se v dalším 
kole kotlíkových dotací město opět 
zapojilo a zlevnilo tak domácnos-
tem pořízení nových ekologických 
kotlíků na vytápění rodinných do-
mů. 

Výzvu k dalšímu kolu kotlíkových 
dotací bude Moravskoslezský kraj 
vyhlašovat pravděpodobně letos 
v létě, žádosti bude možné podávat 
od září letošního roku, výměnu kot-
lů budou úspěšní žadatelé provádět 
v letech 2018 a 2019. 

Kraj žádá po Ministerstvu život-
ního prostředí ČR na druhé kolo 
kotlíkových dotací celkovou část-
ku 891,5 milionů korun.  Z dota-
cí se bude hradit výměna starých 
zdrojů vytápění domácností za au-
tomatické kombinované kotle, ply-
nové kondenzační kotle, ruční nebo 
automatické kotle na biomasu nebo 
tepelná čerpadla.  K hlavnímu pří-
spěvku z operačního programu Ži-
votní prostředí ve výši od 75 do 120 
tisíc korun podle typu kotle bude 
Moravskoslezský kraj přidávat dal-
ších 7500 korun. Stejnou částkou 
chce přispívat i město Hlučín, po-
kud záměr zastupitelé schválí. Za-
tímco v minulých letech se příspěv-

ky počítaly v procentech z nákladů, 
nyní se systém mění a žadatelé bu-
dou dostávat pevně stanovené část-
ky. Pro zájemce bude město Hlučín 
ve spolupráci s Moravskoslezským 
krajem opět pořádat semináře, ad-
ministrativu spojenou s přijímáním 
žádostí a vyplácením dotací bude 
dělat krajský úřad. 

V minulé vlně kotlíkových dotací 
uspělo zhruba 45 žadatelů z Hlučí-
na, město Hlučín jim ze svého roz-
počtu přispěje celkovou částkou 
326 tisíc korun. Peníze se uvolni-
ly ze zrušeného Fondu rozvoje by-
dlení.  Prostředky získané ze splá-
tek poskytnutých zápůjček z tohoto 
fondu, kam zbývá doplatit ještě přes 

9 milionů korun, navrhují radní po-
užít i k novým kotlíkovým dotacím. 

„Když se podívám i několik let 
zpátky na závěry z veřejných dis-
kuzí s občany, mezi hlavními pro-
blémy, které je trápí, se opakovaně 
objevuje špatná kvalita ovzduší. 
Město nemá mnoho nástrojů, jak 
zlepšovat stav ovzduší, které vel-
kou měrou znečišťuje doprava, prů-
myslové podniky v okolí, ale u nás 
také domácí topeniště se starými, 
neekologickými kotly. Proto vítáme 
iniciativu Moravskoslezského kraje 
a ministerstva životního prostředí 
a samozřejmě se k ní připojujeme,“ 
uvedla místostarostka Blanka Kotr-
lová.                       Ivana Gračková
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Starosta zve na jednání zastupi-
telstva, jednat se bude i o Dět-
ském ranči. Konat se bude v úterý 
9. května od 16 hodin v Kulturním 
domě Hlučín.  Čtěte na straně 2

Opravují se silnice, chodníky, 
parkoviště. Hlučín sice začíná být 
opět rozkopaný, ale to jen proto, 
aby pak byl ještě krásnější. 

Čtěte na straně 2, 3 a 4

Den se složkami integrovaného 
záchranného systému se usku-
teční ve 1. června u jezera. Děti 
i jejich rodiče čeká zábava a také 
poučení.               Čtěte na straně 8

Zastupitelé projednají další kotlíkové dotace

TO Tu ješTě nebylO. 
Hlučín zažil O leTOšnícH 
VeliKOnOcícH raDOST, 
zKlamání, SHOw 
i přeKVapení. 

Parta nadšenců vyrobila obří kras-
lici, která měla na výšku dva met-
ry, na šířku 1,6 metru, a na svátky 
jara ji umístila do středu Mírového 
náměstí. Z polystyrenu, za použití 
speciálních obručí a polyuretanu, 
ji zhotovil jeden z aktivních hlu-
čínských obyvatel, Lukáš Krček, 
spolu se svými kamarády. Obalili ji 
organtýnem a nabarvili balakrylem. 
„Celkem výroba kraslice zabrala 
necelých třicet hodin. Poslední finiš 
jsme absolvovali v noci na Velký 
pátek,“ prozradil Lukáš Krček. 

Poté mimořádné velikonoční vej-
ce jeho výrobci dopravili na místo 
a uložili do hnízda z větviček. Do-
plnili tak velikonoční výzdobu ná-
městí, o kterou se postarala členka 
kulturní komise města Marie Dro-
bíková spolu s dalšími Hlučíňáky. 

Aby měla na Velikonoce čím roz-
veselit hlučínskou kašnu, pořídila si 

Dvoumetrová kraslice ozdobila náměstí

Marie Drobíková před dvěma lety 
bílou slepici, která nosí bílá vejce. 
Jenže jedna prý nestačila, proto loni 
přibyla další. Za celý rok na origi-
nální jarní outfit náměstí nasbírala 
více jak 150 bílých skořápek. Ve-
likonoční Hlučín zaujal i noviny 
a televizi, výzdobu točila dokonce 
Nova pro své zpravodajství. Repor-
téři nevynechali ani velikonočního 
zajíce. Toho postavila za pomoci 

místních zemědělců v podstatě stej-
ná parta lidí, hned vedle hlavního 
silničního tahu městem, naproti 
kulturnímu domu. 

Velikonoční výzdoba se ale do-
stala i do hledáčku mladíků posil-
něných alkoholem. Nenapadlo je 
nic lepšího, než skořápky použít 
k nočnímu boji na náměstí, kraslici 
vykopli z jejího hnízda. Když si ale 
další den už střízliví přečetli na Fa-

cebooku naštvané reakce lidí, sebra-
li odvahu a šli se přiznat městským 
strážníkům, kterým v noci stihli 
zmizet v uličkách města. Zároveň 
se omluvili všem, které nazlobi-
li. Nakoupili a vyfoukali vajíčka 
a výzdobu doplnili. Protože Veli-
konoce jsou křesťanskými svátky 
a kraslice jejich klukovinu přežila, 
tak jim Hlučínští jejich noční řádění 
odpustili.          Ivana Gračková

Kraslici na náměstí obdivovali nejen dospělí. atrakcí se stala hlavně pro děti.                         Foto: ivana Gračková

míSTO KyTičKyn
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paDeSáT leT V žiVOTě jeDince i měSTa (6. Díl – rOK 2009)n
Hlučín má v roce 2009 nejdyna-

mičtější Czech Point s největším 
nárůstem výpisů. 

Ve městě je Záchranný útvar Ha-
sičského záchranného sboru ČR, je-
diný útvar toho druhu v ČR. Speci-
alisté i speciální technika přešla od 
vojáků k hasičům. Činnost zahájil 
sbor slavnostním nástupem a pře-
vzetím praporu dne 6. ledna.

Po mnoha letech náměstí opět oz-
dobila májka. 

Pátého května bylo předáno do 
provozu nové dětské Oranžové hři-
ště v blízkosti kulturního domu. Na 
výstavbu přispěla nadace ČEZ. 

Jedenáctého května byla slavnost-
ně předána zrekonstruovaná Dlou-
hoveská. Opravy stály 32 milionů. 

Jedna z nejstarších staveb ve měs-
tě, barokní kaple Panny Marie v uli-
ci Písečné, byla znova vysvěcena 
24. května po opravě, která přišla 
na 300 tisíc korun. Kaple byla po-
stavena v roce 1690 a v roce 2006 
byla prohlášena kulturní památkou.

V červenci začala rekonstrukce 
bašty číslo 5 u základní umělecké 
školy. Jedná se o zbytky opevnění 
ze 16. století.

Rozhodlo se o vybudování nového 
pavilonu Mateřské školy Cihelní. 

Začaly opravy okolních uliček na-
vazujících na ulici Dlouhoveskou. 

Přivítali jsme:
Michaela Vincurová *2017
Viktorie Hajšová *2017
Viktorie Kučerová *2017
Agáta Hrušková *2016

Jubilanti:
Růžena Sedláčková *1937
Teofil Kusý *1930
Marta Timlová *1927
Maria Schmuchová *1934
Jan Darda *1933

Byla zahájena regenerace panelo-
vého sídliště OKD – východ. 

Vzniklo sdružení „Rozhledna na 
Vinné hoře“. 

Rada města projednala architekto-
nickou studii „Muzeum Hlučínska 
– adaptace podkroví Hlučínského 
zámku“

Po dvou letech proudily do areálu 
bývalého československého opev-
nění v Darkovičkách tisíce tuzem-
ských i zahraničních návštěvníků

Od 1. července byly zřízeny dato-
vé schránky, které nahradily v ofi-
ciální komunikaci papírovou poštu. 

Již podesáté proběhl kurz pečení 
hlučínských koláčů. 

Darkovičky mají novou ulici. 
Jmenuje se Polní.

Znovuotevření židovského hřbito-
va připadlo na 14. října. Ve městě 
byl založen v roce 1814, nacisti ho 
zničili v roce 1943, částečné obno-
vy se dočkal až v roce 2008. 

Nové parkoviště bylo vybudováno 
v ulici Tyršova u základní školy. 

Padesát let oslavila Základní or-
ganizace Českého zahrádkářského 
svazu Hlučín – město, která vznikla 
8. listopadu 1959. 

Vznikl téměř tříhodinový doku-
ment s názvem „Filmová kronika 
Hlučín 2009“          Anna Heczková

bývalá archivářka 

Ve středu 14. října 2009 byl za účasti vrchního zemského rabína efraima Sidona 
slavnostně znovuotevřen židovský hřbitov v Hlučíně.              Foto:  petr Gattnar

n Hledám výpomoc – dům, úklid 
a zahrada, tel. č. 777 010 444

n Hledám pronájem garáže – kůl-
ny poblíž ul. Zahradní, tel.  
č. 603 365 942

n Pronajmu, příp. prodám garáž 
u sila Hlučín, tel. 774 094 263

n Hledám na léto pronájem uzavře-
né zahrady nebo dvora v Hlučí-
ně co nejblíže centra pro pobyt 
hodného (canisterapeutického) 
psa během dne, tel.: 736 281 733 

Již 22. ročník Slezské výstavy psů 
se bude konat v sobotu 13. května 
ve Sportovně rekreačním areálu 
Hlučín na březích jezera. Součástí 
krajské přehlídky psů všech plemen 
bude tradičně několik klubových 
a speciálních výstav. 

„Letos se naší výstavy poprvé zú-
častní i Klub chovatelů kníračů,“ 
upozornil předseda pořádající Ky-
nologické organizace Kozmice Ja-
kub Ohanka.

Návštěvníci se mohou těšit na ši-
roké zastoupení mnoha psů různých 
plemen od vystavovatelů nejen ze 
všech koutů České republiky, ale 
také z Polska, Slovenska a Belgie. 
O spravedlivé posouzení všech při-
hlášených psů se postará tým roz-

Poprvé bude na výstavě i klub chovatelů kníračů

hodčích, ve kterém nebudou chybět 
odborníci z Belgie, Srbska a Ma-
ďarska. Připraveno bude množství 

stánků s chovatelskými potřebami 
a občerstvením nejen pro čtyřnohé 
účastníky výstavy.                    (red) 

Krasavci z loňského ročníku.                                                          Foto: jakub Ohanka

SOUKROMÁ INZERCEn

V sobotu 1. dubna 2017 se v pro-
storách Domu dětí a mládeže Hlu-
čín odehrál turnaj ve stolním tenise 
O zlatý pohár. V konkurenci 22 hrá-
čů zvítězil v kategorii mladších Da-
vid Olšar, v kategorii starších byl 
první Tadeáš Slivka. Z domácích 
si vedli nejlépe ve starší kategorii 
Marek Blejchař, který byl druhý, 
a František Lipina, který vybojoval 
bronz.                Božena Kladivová

pedagog volného času

Domácí bodovali

V letošním jarním výtvarném Ob-
časníku Domu dětí a mládeže Hlu-
čín jsme měli na programu pečení 
medovníku, který se všem povedl 
a báječně chutnal. Jako velikonoč-
ní dekoraci si účastnice uháčkovaly 
z barevné příze slepičku a v sobot-
ním dopoledni vyzkoušely enkaus-
tickou technikou zdobení vajíček. 
Už se těšíme na ten příští.          

Božena Kladivová
pedagog volného času

Velikonoční tvoření



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,
širOKý Výběr leTničeK

KADEŘNICTVÍ KOČKY
OSTRAVSKÁ 41, 748 01 HLUČÍN

Hledáme spolupracovníky
pro samostatnou kadeřnickou činnost.

Pro začínající zajistíme garanta.
Provozovna zavedeného salonu v centru

města Hlučín, Ostravská 41.

Volejte 73 73 73 884
737 884 885

Nebo se tam rovnou zajděte podívat.

Svěřit se do rukou odborníka je nejen spolehlivé, ale i příjemné. 

Vše pro svatební dorty najdete na

WWW.SVETCUKRARU.CZ/SVATBA

a navíc se slevovým kódem HN0517 získáte slevu 100,-

u všech objednávek nad 1000,- + DOPRAVA ZDARMA

Neváhejte, sleva platí pouze do 31. 08. 2017

PŘIJĎTE S TÍMTO INZERÁTEM K NÁM A ŘEKNĚTE SI O SLEVU

5% SLEVA NA SORTIMENT
PLOTY, TERASY, ZAHRADA

Slovenská 4/1103, Ostrava (naproti OZO)

TIP: podívejte se i na náš eshop na www.ceskeploty.cz






