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hlučínskénoviny

Parkoviště na Rovninách se začne 
stavět letos v létě. Bude na něm 
111 parkovacích míst a šest míst 
k parkování pro tělesně 
postižené.           Čtěte na straně 2

Fanoušek se s pomocí celého  
Hlučína opět chystá na rehabilita-
ce. Pokladničky se pro něj plnily 
i na tradiční jízdě trakařem  
po náměstí.        Čtěte na straně 3

Strategický dokument ke změně 
klimatu budou projednávat  
zastupitelé. Jejich jednání se 
bude konat ve čtvrtek 8. června 
od 16 hodin.      Čtěte na straně 5

Pocitové mapy letos poprvé vy-
tvářeli občané Hlučína za asis-
tence odborníků z Přírodovědec-
ké fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci na březnovém veřej-
ném fóru. Na mapě pomocí barev-
ných špendlíků označovali místa 
ve městě, která se jim líbí, či ne-
líbí, kde se cítí bezpečně a kde na-

opak nebezpečně, či kam se chodí 
bavit. Protože se do akce, kterou 
podpořil Státní fond životního 
prostředí a ministerstvo životního 
prostředí, tentokrát zapojilo jen 
několik desítek občanů, nejsou 
výsledky reprezentativní, ale spíše 
informativní. Některé informace 
vyplývající z postojů obyvatel jsou 

nepochybně zajímavé. Například 
mezi místa, která se lidem nejvíce 
líbí a kde tráví rádi svůj čas, pat-
ří bezesporu Mírové náměstí, ale 
také sportovní stadion a Sportov-
ně rekreační areál. Ovšem ten také 
mnoho lidí naopak označilo za lo-
kalitu, které se jim nelíbí. Zatímco 
nejbezpečněji se obyvatelé města 

cítí na náměstí, nejméně bezpeč-
no je podle nich na autobusovém 
nádraží. Rozdílný pohled na kon-
krétní lokality města mají lidé růz-
ných věkových kategorií, ale také 
muži a ženy. Podrobný výstup 
najdou zájemci na webu http://po-
citovamapa.nszm.cz/hlucin-2017/
nahled.                                    (iga)

Podle pocitové mapy mají Hlučíňáci rádi své náměstí

KluBy BalleRiSimo  
i PaPRSKy vozí cenné Kovy 
z mnoHa Soutěží. 

Naše město bude hostit meziná-
rodní postupovou soutěž Silesia 
Grand Prix v mažoretkovém sportu. 
Organizace prestižní akce se ujme 
MK Ballerisimo a konat se bude 
v neděli 4. června v hlučínské spor-
tovní hale. Představí se na ní ma-
žoretky z České republiky, ale také 
zahraniční skupiny. 

„Bude to velká akce, tak všichni 
dorazte povzbudit domácí týmy,“ 
pozvala trenérka Ballerisima Ka-
rin Wronová.  Mažoretkový sport 
v Hlučíně slavil v minulých týd-
nech obrovské úspěchy. Dívky 
z MK Ballerisimo se o posledním 
dubnovém víkendu staly v Opavě 
vítězkami mistrovství České repub-
liky. Přivezly tři zlaté, jednu stříbr-
nou a jednu bronzovou medaili.  

„Ve finále mistrovství naše děvča-
ta opravdu zazářila,“ řekla trenérka 
Karin Wronová. 

Celá cesta za medailemi byla pod-
le trenérky náročná, s přípravou 
dívky začaly loni v září, přičemž 
nováčky v týmu musely zkušenější 
mažoretky nejprve naučit nelehkou 
choreografii sestav. 

Vítězkami mistrovství ČR mažo-
retek se stala velká formace kade-
tek ve věku osm až dvanáct let, kte-

Hlučín se stává Mekkou mažoretek

ré předvedly choreografii na téma 
pohádky o Popelce. Spolu se zlatou 
medailí dívky vybojovaly i postup 
do nejvyšší možné výkonnostní 
třídy. Velmi náročnou choreogra-
fii s názvem Královna říše stínů 
si připravily starší juniorky. Pro-
kázaly výbornou baletní průpravu 
a předvedly precizní práci s hůlkou. 
Přivezly stříbrnou medaili a rovněž 
postup do výkonnostní kategorie A. 

Další zlatou medaili přidala juni-
orská sólistka Veronika Balarino-
vá, která s přehledem porazila 37 

svých soupeřek. Bronzovou medai-
li ve finále Mistrovství mažoretek 
v Opavě vybojovalo trio Verunka 
Guřanová, Veja Balarinová a Sárin-
ka Jandátová. „Děvčata předvedla 
energickou choreografii, ve které 
nechyběly prvky latinskoameric-
kých tanců. Tato nečekaná medaile 
byla krásnou odměnou za píli, kte-
rou dívky přípravě věnovaly,“ dopl-
nila trenérka. Roli favoritek obháji-
la děvčata s malou formací; čerstvé 
zlaté medailistky zároveň postoupi-
ly do dalšího kola v Karviné. 

„Všechny naše úspěchy na mist-
rovství, ale i v sezoně, jsou výsled-
kem práce nejen samotných děvčat, 
ale také trenérek MK Ballerisi-
ma Hlučín a rodičů, kteří své děti 
v tomto krásném sportu podporují,“ 
uzavřela Karin Wronová. 

Připojit se k týmu špičkových ma-
žoretek z Hlučína mohou i další zá-
jemkyně, stačí přijít kterýkoliv pá-
tek v 16.30 do tělocvičny Základní 
školy dr. M. Tyrše v Hlučíně, kde 
MK Ballerisimo trénuje.

Dařilo se také týmům Paprsků 
Hlučín, které trénují v tělocvičně 
Základní školy Hlučín - Rovniny. 
Z Mistrovství Moravy, které se ko-
nalo ve Vyškově a následně z Mis-
trovství České republiky, které se 
odehrálo v Opavě, přivezly několik 
cenných kovů. 

Tituly druhý vicemistr Moravy 
získaly v sobotu ve Vyškově ka-
detky vedené trenérkou Terkou 
Kremrovou a také seniorky pod ve-
dením Katky Kučerové. Juniorky 
v sobotu bohužel přišly o medai-
lové umístění kvůli penalizaci za 
zapomenuté identifikační karty. Do 
finálových soubojů, které se usku-
teční v následujících týdnech, po-
stupují všechny tři týmy Paprsků. 

V neděli v Opavě čekala juniorky 
bitva o finále Mistrovství České re-
publiky výkonnostní třídy B. 

Pokračování na straně 9

mažoretky mK Ballerisimo vystupovaly také na letošním otevírání turistické ob-
lasti opavské Slezsko, které se v květnu odehrálo na březích Hlučínského jezera 
a přišlo se na něj bavit několik tisíc lidí.                                         Foto: Kamil vitásek
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Otevřeným dopisem se v květnu 
obrátilo vedení města Hlučín na 
cestovatele Pavla Klegu, jehož ne-
vhodné chování urazilo řadu lidí 
po celé republice. V dubnu dostal 
Pavel Klega, který se letos vrátil ze 
své cesty autostopem po světě, od 
města ocenění za propagaci Hlučína 
za hranicemi, ale už v květnu se za 
svého občana Hlučín styděl.

„Náš otevřený dopis je vzkazem 
nejen samotnému cestovateli, kte-
rý se chová nepřístojně, ale také 
lidem, kterých se jeho počínání 
dotýká - ať už Hlučíňáků, kteří se 
za něj stydí nebo dalších oceně-
ných, kteří si nezaslouží ocitnout 
se ve stejné společnosti s člověkem, 
jemuž zcela chybí pokora a úcta 
k druhým lidem. A všem těm, kte-
ré jeho počínání uráží. Pavel Klega 
je svéráz, to radní města věděli, už 
když pro něj schvalovali ocenění. 
Názor nebyl jednoznačný, ale pře-
vládl nesporný argument, že Pavel 
Klega přivezl jméno svého rodného 

města do mnoha koutů světa, kde 
možná o existenci Hlučína neměli 
do té doby ani potuchy. Nyní je na 
mladém cestovateli, zda konečně 
najde dostatek sebereflexe nebo při-
jde o poslední zbytky přízně mnoha 
svých původních fandů a také vede-
ní města Hlučín,“ řekl starosta Hlu-
čína Pavel Paschek. 

Jeden z Klegových excesů se 
odehrál na výstavě v Plzni, kde se 
osobně dotknul známého cestova-
tele Dana Přibáně. Ten komentoval 
omluvu, kterou mu město Hlučín 
adresovalo za svého občana, takto: 
„Pavlovi bohužel chybí sebereflexe, 
těžko říci, zda vědomě, či nevědo-
mě, ale každopádně je to smutné. 
Třeba mu podobné výzvy odjinud 
než od jeho fanoušků pomohou se 
konečně nad sebou zamyslet a zku-
sit přistupovat ke svému okolí fé-
rověji a s respektem. Uvědomit si, 
že lež má vážně krátké nohy a dříve 
nebo později se musí ukázat, jak se 
věci doopravdy mají i kdyby byly 

zakryty hromadou líbivých řečí. Že 
je snadné důvěru ztratit, ale zatra-
ceně těžké ji pak získat zpět.“  Že 
Pavlovi Klegovi naprosto chy-
bí sebereflexe či empatie k okolí 
a chápání současné doby, předvedl 
dalším šokujícím kouskem, kte-
rým byla jeho pozvánka na besedu 
v Hlučíně. Na fotografii se nechal 
zobrazit v typickém muslimském 
oděvu s bazukou na rameni a do-
plnil ji textem „Dneska to odpálím 
v Hlučíně v Červeném kostele.“ 

Že Pavel Klega zatím nepochopil, 
co se mu snaží všichni kolem říci, 
dokazuje jeho reakce na otevře-
ný dopis. Městu odpověděl, že se 
nad tím zamyslí, a poté poslal svůj 
omluvný dopis určený pro Dana 
Přibáně. 

„Věříme, že Pavlovo zamyšlení 
bude hlubší, abychom opět moh-
li být jednou prostě rádi, že máme 
v Hlučíně dalšího zajímavého člo-
věka,“ uzavřel starosta Paschek. 

Ivana Gračková

Otevřený dopis Pavlovi Klegovi

Pane Klego, 
s překvapením a také s obavami sledujeme vaše ne vždy vhodné počínání, které vyvrcholilo vašim extempore na 
výstavě trabantem napříč kontinenty. Hlučín vás letos ocenil za dobrou propagaci města za hranicemi, ale to, co 
aktuálně předvádíte, je pro Hlučín spíše ostuda. omlouváme se proto za vás cestovateli Danu Přibáňovi, kterému 
jste trapně poskakoval po jeho vymazleném autě, a také všem dalším lidem z Hlučína, kteří letos stáli při oceňování 
po vašem boku. Svým aktuálním chováním totiž ukazujete, že si v nejmenším nezasloužíte být v této společnosti 
skvělých lidí. Další rozpaky vzbudila i vaše velmi nevhodná poslední pozvánka na besedu, kterou jste uspořádal 
v tomto týdnu v hlučínském Červeném kostele. žádáme vás proto, abyste zvážil své další počínání. vaše zásluhy ne-
jsou v žádném případě tak velké, abyste lidem mohl ukazovat svůj zadek. zatím jste ničeho tak významného nedo-
sáhl, aby vás to opravňovalo k takovému nedostatku pokory. Pár měsíců cestování ještě z nikoho neudělalo hrdinu, 
a - soudě podle vašeho přístupu k životu - ani vyzrálou osobnost. Pokud budete nadále pokračovat v tomto svém 
chování, kterým urážíte lidi kolem sebe, budeme nuceni vás oficiálně požádat, abyste cenu městu Hlučín vrátil.

Otevřený dopis adresát zatím zcela nepochopil

Oprava ulice Mánesovy začala 
v květnu vybouráním rozbitého as-
faltu na chodnících a jeho nahraze-
ním zámkovou dlažbou. Chodníky 
rekonstruuje městská společnost TS 
Hlučín, hotovo by měla mít v červ-
nu. Navazovat bude v červenci 
a srpnu pokládání nového asfaltu 
na silnici, které bude dělat Eurovia 
CS. „Celková investice je v hod-
notě 810 tisíc korun,“ informovala 
vedoucí odboru investic Gabriela 
Dihlová.                                    (iga)

Parkoviště se začne stavět v létě
StaveBní PRáce omezí 
PRovoz v ulici J. SeiFeRta. 

Nové parkoviště pro více jak stov-
ku aut se začne o prázdninách sta-
vět v ulici J. Seiferta na Rovninách. 
Investici má na starosti městská 
společnost TS Hlučín. V současné 
době dělá v souladu se zákonem 
o zadávání veřejných zakázek vý-
běrové řízení na zhotovitele. Nová 
parkovací místa by měla usnadnit 
život obyvatelům sídliště, kteří 
v současnosti po návratu z práce 
těžko hledají místo k zaparkování. 
Pravděpodobně do konce roku, kdy 
je v plánu kolaudace, bude ale pro-
voz v ulici omezený. 

„Kvůli stavebním pracím musí-
me dočasně zrušit 38 parkovacích 

míst. Protože u sídlištní zástavby na 
Rovninách je už v současnosti pro-
blém zaparkovat, rozhodli jsme se 
po dobu výstavby ulici zjednosměr-
nit. To umožní parkovaní po pravé 
straně komunikace,“ uvedl ředitel 
TS Hlučín Roman Šťastný s tím, že 
jednosměrný bude provoz ve směru 
od křižovatky s ulicí Dukelskou po 

křížení s ulicí Svornosti. Omezení 
začnou platit zřejmě od července. 

„Prosíme všechny řidiče o trpěli-
vost. Dopravní situace v ulici ne-
bude po dobu výstavby parkoviště 
jednoduchá, ale stavba by měla vy-
řešit dosavadní neutěšenou situaci 
s parkováním,“ řekl ředitel Šťastný.          

Ivana Gračková 

na louce u ulice J. Seiferta vznikne 111 nových parkovacích míst, na současném 
parkovišti přibude šest ploch pro tělesně postižené.           Foto: ivana Gračková  

Opravuje se
Mánesova ulice

mánesova ulice opravu potřebuje.
Foto: ivana Gračková

Léto je krásné i doma
Letos jsem stihl vy-

razit na krátkou do-
volenou už v květnu. 
Strávil jsem nějaký 
čas v Čechách a pak 
v Itálii. Všude jsem 

se pozorně rozhlížel, s čím která 
města zápasí. A zjistil jsem, že pro-
blémy s dopravou a parkováním trá-
pí italská či jihočeská městečka úpl-
ně stejně jako nás. Také tam bojují s 
pořádkem v ulicích. V tomto srovná-
ní jsme dopadli výborně, Hlučínu se 
sice dá občas nějaký ten nepořádek 
vytknout, ale většinou máme město 
krásně uklizené a čisté. Ostatně po-
tvrzují to i ti, kteří naopak přijedou 
odpočívat k nám do Hlučína. Tak-
že až si budete plánovat své letošní 
volno, nezapomeňte si nechat něja-
ký ten den na vlastní město. A pozvě-
te taky své známé odjinud, protože 
se máme čím chlubit, třeba bohatým 
letním programem na Hlučínském 
jezeře, nebo výstavami v muzeu, kte-
ré jeho návštěvníci vyhodnotili jako 
nejlepší v České republice. Naopak 
až budete vyrážet na cesty, připo-
meňte si slova amerického politika 
Irwina Shawa:  „Cestování je krás-
ná věc, jestliže máme domov a kam 
se vrátit.“

město
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cHlaPec S DětSKou 
mozKovou oBRnou Se 
oPět cHyStá na Další 
ReHaBilitaČní PoByt Do 
SanatoRií KlimKovice.

Fanouška Štěpáníka čeká během 
dalšího pobytu v dětské léčebně 
pořádná makačka. Maminka Mar-
tina věří, že tentokrát už její syn 
zvládne intenzivní KlimTherapy, 
doposud absolvoval fyzicky méně 
náročný program RehaKlim. Sbírat 
pro Františka finance na další speci-
alizovaný program pomáhá nadále 
celý Hlučín, ale i spousta dalších 
lidí, organizací a firem. 

V květnu přijely chlapce navštívit 
manažerky společnosti SMC Ka-
teřina Čípová a Hana Horáková. 
Lego, maňásky a další hračky při-
vezly ve středu 10. května do Dět-
ské rehabilitace Hlučín. Brněnská 
firma SMC letos podpořila Fran-
tiška 20 tisíci korunami. „Setkání 
s Františkem a jeho maminkou pro 
nás bylo velkým zážitkem. A také 
se nám moc líbilo zařízení Dětská 
rehabilitace Hlučín. Myslíme si, že 
pro rodiče je velkou pomocí, když 
mají možnost svěřit své dítě ales-
poň na dopoledne do péče odbor-
ného a laskavého personálu, který 
s ním dokonce rehabilituje,“ pro-
hlásila Hana Horáková. 

Pomoc Františkovi formou sběru 

Františkovi pomohla firma z Brna, školáci,
fotbalisté z Darkoviček i běžci s trakařem

plastových víček i nadále organizu-
je Základní škola dr. M. Tyrše Hlu-
čín. „Nedávno jsme z výtěžku Fran-
tiškovi pořídili jeho první berličky. 
Pomoc chlapci děti baví, proto jsme 
letos na jaře zorganizovali také cha-
ritativní badmintonový turnaj,“ pro-
zradila vyučující Lenka Nováková. 
V turnaji se utkalo celkem padesát 
hráčů ve třech věkových kategori-
ích. Nejlepších výsledků dosáhli 
Markéta Švrčková, Daniel Moravec 
a Jan Múdrik. 

„Důležitější než jména vítězů byly 
peníze, které se podařilo pro Fran-
tiška vybrat. Vstupné bylo dobro-
volné, přispěli hráči, žáci, učite-

lé, rodiče. Výtěžek z turnaje činil  
1700 korun. Peníze jsme slavnost-
ně předali Františkově mamince na 
besídce žáků ke Dni matek, která se 
uskutečnila 23. května. Děkujeme 
všem, kteří nám pomáhají podpo-
rovat dobré věci,“ doplnila učitelka.

František také pilně sportuje; re-
habilitace, které zvládá, mu dávají 
pořádně zabrat. Asi proto má tako-
vou podporu právě od sportovců. 
Těmi dalšími jsou fotbalisté FK 
Darkovičky. Na svém zápase s Bo-
laticemi také uspořádali sbírku, 
která vynesla celých 15 tisíc korun. 
„Dlouholetým aktivním členem na-
šeho klubu je Františkův dědeček 

Mirek Weiss, takže se dovídáme 
o problémech, s nimiž se rodina 
potýká, z první ruky. Proto se už 
druhým rokem vždy podaří vybrat 
takovou částku. Zápas s Bolaticemi 
skončil spravedlivou remízou 1:1, 
ovšem hlavním vítězem byl tento-
krát František,“ prohlásil předseda 
fotbalového klubu Jiří Tkačík. 

Pokladnička pro Františka se pl-
nila také na tradiční hlučínské akci 
Den zdraví, na které se představili 
různí poskytovatelé sociálních slu-
žeb. Součástí byl také charitativ-
ní běh s trakařem, do něhož se za 
dvacku s chutí zapojili malí i velcí.

Ivana Gračková

manažerky společnosti Smc Kateřina Čípová a Hana Horáková přijely navštívit Františka do Dětské rehabilitace Hlučín. 
Dětem přivezly spousty dárků.                                                                                                                                    Foto: ivana Gračková

n prodloužila nájemní smlouvu na nebytové 
prostory v objektu Dětské rehabilitace Hlu-
čín pro ambulanci lékaře  Pavla Horkla do 
konce letošního roku. 
n přijala dar 80 tisíc korun od firmy Automo-

toland na podporu kulturních akcí v Hlučíně. 
n určila autora studie nové víceúčelové spor-

tovní haly, kterým bude společnost Staveb-
ní Klinika z Václavovic. Ta podala cenově 
nejvhodnější nabídku ve výši 72 tisíc korun. 
n vyhlásila výběrové řízení na dodavatele re-

konstrukce ulice Rovniny.    
n vybrala dodavatele stavby tělocvičny v Bob-

rovníkách, kterou budou stavět Ostravské 
stavby za  cenu 23 milionů korun bez DPH. 
n pronajala od 10. do 14. srpna bezplatně sál 

Kulturního domu Bobrovníky na výstavu 
k 640. výročí založení Bobrovníků. 
n souhlasí s pořádáním diskoték na terase 

bufetu u Hlučínského jezera každý pátek 
a sobotu v době od 1.června do konce srpna 
v termínech, které nebudou kolidovat s vel-
kými akcemi a to za dodržení podmínky re-
spektování nočního klidu.

RaDa měSta v Květnun
Svoz bioodpadů od rodinných domů, který se 

v minulých letech osvědčil, odstartoval opět letos 
v dubnu. Až do podzimu se budou z lokalit s ro-
dinnou zástavbou odvážet vždy jeden týden čer-
né popelnice se směsným komunálním odpadem 
a další týden hnědé popelnice s bioodpadem. 

„Už od dubna se zároveň množí žádosti z ro-
dinných domů o další nádobu na směsný komu-
nální odpad. Tu město poskytne pouze za splnění 
určitých podmínek,“ uvedla Martina Vjačková 
z odboru životního prostředí a komunálních slu-
žeb. Osoby, kterým se nádoba přistavuje, musí 
mít trvalý pobyt na území Hlučína, město neza-
jišťuje likvidaci odpadu obyvatelům jiných obcí. 
„V domě, který o popelnici žádá, se musí dodržo-
vat separace všech složek odpadů, tedy sklo, pa-
pír, plasty, kovy, tetrapakové obaly a bioodpad,“ 
upozornila také Martina Vjačková. Odbor stále 
shromažďuje žádosti o celoroční přistavení nádob 
na bioodpad pilotně také k bytovým domům. Za-
tím jich není mnoho, zájemci by se dali na prs-
tech spočítat. „Věříme, že se postupně do třídění 
bioodpadu zapojí i lidé ze sídlišť, takže stále vy-

zýváme zájemce o biopopelnice,aby se u nás hlá-
sili,“ sdělila vedoucí odboru životního prostředí 
Soňa Prášková. 

Už jen dny zbývají do termínu, kdy musí být 
uhrazen poplatek za komunální odpad. Ve druhé 
polovině ledna se do domácností roznášely slo-
ženky k jejich úhradě. Ne vždy se je ale podařilo 
doručit. Někde chyběly schránky na dopisy nebo 
nebyly označeny, jinde scházela čísla popisná na 
domech. Ale i ti obyvatelé Hlučína, kteří složenku 
neobdrželi, jsou povinni poplatek uhradit. Termín 
je do konce června. „Každý poplatník je povinen,  
v souladu s obecně závaznou vyhláškou města 
číslo 6/2016 o místním poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyu-
žívání a odstraňování komunálních odpadů, tento 
poplatek zaplatit bez ohledu na to, zda složenku 
obdržel. Výše poplatku je 550 korun na celý rok,“ 
připomněla Martina Vjačková. U každé platby 
je třeba vždy uvést správný variabilní symbol. 
Ti, kteří ho neznají, se mohou dotázat mailem na 
adrese vjackova@hlucin.cz nebo telefonicky na 
čísle 595 020 219.                                           (iga) 

Je čas na úhradu poplatku za odpady

město
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Situaci zKomPliKovala 
Petice Plná nePRavDivýcH 
inFoRmací.

Dohoda mezi městem Hlučín 
a Dětským rančem Hlučín je pode-
psána. Město vyšlo vstříc žádosti 
ranče o zrušení zástavního práva 
na jezdeckou halu. To v budoucnu 
ranči umožní žádat dotace z veřej-
ných zdrojů například na její opra-
vu. Podmínkou zrušení zástavního 
práva bylo odpuštění dluhu 3,5 
milionu korun, který měl Dětský 
ranč Hlučín vůči městu. Tvořilo ho 
penále a pokuta za pozdní splace-
ní půjčky ve výši 700 tisíc korun, 
kterou město poskytlo ranči v roce 
2006. Splacena měla být v roce 
2008, ranč ji ovšem splácel s růz-
nými přestávkami deset let. Úhrada 
příslušenství by ale byla pro spolek 
pravděpodobně likvidační. Proto se 
zastupitelé přiklonili k tomu dluh 
ranči odpustit, což odsouhlasili jed-
nohlasně na svém zasedání v úterý 
9. května. Město navíc prodloužilo 
ranči nájemní smlouvu na pozemky 
do roku 2035. Vyjmuty jsou z ní 
pouze ty pozemky, kterých se do-
tkne projekt sanace Hlučínského 
jezera. Dětský ranč Hlučín se na-
opak v dohodě zavázal, že v přípa-
dě ukončení své činnosti pozemek 
vyklidí a vrátí v původním stavu, 
pokud se s městem nedohodne ji-
nak a nebude požadovat náhradu za 
jejich případné zhodnocení. Čerstvá 
dohoda navíc umožňuje Dětskému 
ranči využívat pozemky i k drobné 
komerční činnosti, nově teď může 
ranč ve svém zařízení vybudova-
ném na pozemcích města vybírat 
vstupné nebo platby za rekondiční 
jízdu na koni, výuku ježdění, vyjí-
žďky, za ustájení soukromých koní, 
či za půldenní pobyty dětí na ranči.  

Obdobnou dohodu město nabízelo 
Dětskému ranči Hlučín již začát-
kem roku. Na březnovém zasedání 
zastupitelstva ji ale předseda spolku 
Josef Dudek odmítl. Jednání mezi 
městem a rančem negativně pozna-
menala petice za záchranu ranče, 
kterou v březnu iniciovala skupina 
občanů v čele s Drahomírem Stan-
kem. Petice obsahovala celou řadu 
nepravdivých informací, na které 
vedení města autory opakovaně 
upozorňovalo.  

„Jsme rádi, že se navzdory atmo-
sféře rozjitřené lživou peticí po-
dařilo dohodu uzavřít. Věříme, že 
dohoda, jejíž součástí je i prodlou-
žení nájemního vztahu na pozemky, 

Dohoda snad pomůže Dětskému ranči v rozvoji

Ranč nabízí dětem kontakt se zvířaty a jízdu na koních.      Foto: ivana Gračková

umožní další rozvoj Dětského ranče 
Hlučín, který považujeme za uži-
tečné a smysluplné zařízení,“ řekl 
starosta Hlučína Pavel Paschek.

Ivana Gračková

v Čem Petice lHala:   
Tvrzení petice: I přes jednoznač-

nou prospěšnost tohoto zařízení není 
vedení města ochotné vyjít spolku 
vstříc a pomoci mu, aby se mohl 
v budoucnu starat o svá zařízení 
a mohl vybudovat i zařízení nová. 

Fakta: Město Hlučín každoročně 
podporuje dětský ranč dotacemi ve 
výši od 100 do 140 tisíc korun a to 
přesto, že kvůli tomu musí ranči 
udělovat výjimku. Podle pravidel 
totiž nemají na dotace nárok orga-
nizace, které městu dluží, což je 
případ Dětského ranče. Ranč má 
od města v dlouhodobém proná-
jmu 6 hektarů pozemků, za které 
platí symbolickou částku 1 koruna 
za metr čtvereční ročně. Dětský 
ranč dostává od města také granty 
na konkrétní akce, pokud o ně po-
žádá. Město opakovaně vyzývalo 
ranč, aby žádal dotace i na jinou 
než sportovní činnost. Při doložení 
příslušných certifikátů na tuto čin-
nost může žádat například o dotace 
v oblasti sociální. Proč tak dosud 
neučinil, není městu známo. Město 
nejenže umožnilo na svých pozem-
cích výstavbu celého areálu, ale 
často souhlasilo i zpětně a bez sank-
cí s provedením jednotlivých sta-
veb, nikdy neiniciovalo odstranění 
načerno postavených staveb a vždy 
vstřícně hledalo způsoby, jak věci 
uvést do souladu s legislativou.  

Tvrzení petice:  Město je sice 
ochotné Dětskému ranči odpustit 
likvidační pokutu 3,5 miliónu Kč za 
zpožděné splácení dluhu 700 000 
Kč, do kterého se kdysi ranč dostal 
díky tíživé finanční situaci způsobe-
né bývalým členem vedení spolku, 
nechce mu však prodat pozemky 
pod jeho budovami. Bez toho nemá 

ranč jakoukoli možnost dosáhnout 
na různé dotační tituly, protože tyto 
jsou vázány na vlastnictví pozemku 
pod zařízením. Dětský ranč je tak 
odsouzen k postupnému rozpadání 
a úpadku. A to i přesto, že je měs-
tu spolkem nabízeno na pozemky 
předkupní právo ve prospěch města 
v případě ukončení činnosti spolku.

Fakta: Není jasné, který bývalý 
člen spolku způsobil tíživou finanč-
ní situaci Dětského ranče, když mi-
nimálně v posledních deseti letech 
má spolek stále stejné členy a to 
pouze tři. Ranč v minulosti běžně 
získával dotace z veřejných zdrojů 
a různých dotačních titulů, přestože 
nebyl vlastníkem pozemků a měl je 
pouze v dlouhodobém pronájmu, 
což je naprosto dostatečné. Důka-
zem je i to, že i jiné hlučínské spol-
ky loni dosáhly na dotace, přestože 
hospodaří na pozemcích města. Je 
právně v podstatě nemožné zakot-
vit do smlouvy předkupní právo 
na pozemky s pevnou cenou; cena 
by se odvíjela od aktuální nabídky, 
kterou by město muselo dorovnat. 
Pokud by byl Dětský ranč majite-
lem pozemků, žádná smlouva mu 
nemůže zabránit, aby pozemky 
následně dále prodal například sou-
kromému zájemci; město by se pak 
muselo domáhat svých práv soudně 
a to s nejasným výsledkem. Město 
ovšem nemůže prodat pozemky do-
tčené plánovaným obchvatem měs-
ta a sanací Hlučínského jezera.

Tvrzení petice: Město místo toho 
požaduje vstoupení do vedení spol-
ku, čímž by se spolek Dětský ranč 
stal automaticky vlastníkem pozem-
ků. Tento postup ovšem odmítá ve-
dení spolku, které se obává „nepřá-
telského převzetí spolku“ za účelem 
jeho zrušení ve prospěch jiných zá-
jemců, kteří chtějí možná na pozem-
cích Dětského ranče postavit další 
ubytovací nebo rekreační kapacity.

Fakta: Město nepožaduje vstou-
pení do spolku, svůj vstup do spol-

ku město Dětskému ranči pouze 
nabídlo. Důvodem bylo prohlášení 
bývalých velkých donátorů Dět-
ského ranče, že by to pro ně byla 
záruka, že se s jejich penězi bude 
hospodařit průhledně; za této pod-
mínky by ranč začali opět podpo-
rovat. Město by pak také mohlo 
pomoci ranči se získáváním dotací 
z veřejných zdrojů. Vstupem měs-
ta do spolku, v němž jsou pouze 
tři členové, konkrétně Josef Dudek 
a dva jeho příbuzní, by se Dětský 
ranč nestal automaticky vlastníkem 
pozemků. Pozemky nemůže žádný 
jiný zájemce využít pro výstavbu, 
protože to odporuje nově přijatému 
územnímu plánu.  

Tvrzení petice: Žádáme tímto, 
aby vedení města konečně proje-
vilo ochotu a odvahu vyjít vstříc 
Dětskému ranči z.s., a umožnilo tak 
jeho další existenci ve prospěch nás 
všech. Považujeme toto zařízení za 
jednoznačně prospěšnější pro všech-
ny obyvatelé Hlučína, než jsou různá 
možná rekreační zařízení, která by 
mohla na jeho místě vzniknout. Ranč 
totiž může nám všem sloužit během 
celého roku nejen tím, že přinese do 
městské pokladny nějaké peníze na 
daních, ale v neposlední řadě pomů-
že dětem nejen zdravým, ale hlavně 
postiženým a nakonec i dospělým 
občanům, včetně obyvatel blízkého 
sociálního zařízení a Domova dů-
chodců. 

Fakta: Město opakovaně proje-
vilo ochotu vyjít vstříc dětskému 
ranči už jen tím, že Dětskému ranči 
poskytlo půjčku ve výši 700 tisíc 
korun, kterou se ranč zavázal splatit 
do roka a přitom ji splácel bezmála 
deset let. Přesto město chtělo od-
pustit Dětskému ranči penále a po-
kutu za pozdní splacení půjčky, což 
předseda spolku Dětský ranč Josef 
Dudek zmařil. Místo ranče nemo-
hou vzniknout žádná rekreační za-
řízení, protože územní plán v dané 
lokalitě nepočítá s výstavbou.  

Tvrzení petice: Dětský ranč nesmí 
zaniknout! Byla by to rána pro nás 
všechny.

Fakta: Město nijak neohrožu-
je další existenci Dětského ranče. 
Dětský ranč se dostal do finančních 
potíží hlavně proto, že se od něj 
odvrátili všichni jeho dlouholetí 
donátoři a sponzoři. Důvodem ale 
není přístup města, nýbrž chování 
představitelů ranče a způsob jejich 
hospodaření se sponzorskými dary. 

město
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Dva nové cviČeBní StRoJe 
umožní PoSilovat Ruce 
i noHy. 

Nový mini fit park se otevřel ve 
čtvrtek 1. června ve 14 hodin v Do-
mově pod Vinnou horou. Slavnostní 
událost spojili organizátoři s káce-
ním májky.

Fit park sestává ze dvou celokovo-
vých cvičebních strojů, které domov 
pořídil z darů mecenášů. „Jedná se 
o stoprocentně české, certifikované 
výrobky, které již naši senioři zkou-
ší a velmi si je pochvalují. Zacvi-
čit si také mohou návštěvy, prostě 
všichni, kdo dbají o správný životní 
styl,“ řekla ředitelka domova Mar-
cela Mikulová. 

Vybrané cvičební stroje poslou-
ží k celkové rehabilitaci. Jeden je 
určený k posilování horních kon-
četin, zlepšování ohebnosti a po-
hyblivosti kloubů rukou a ramen, 
zápěstí, loktů a klíčních kostí. Další 

k posilování lýtkových a stehenních 
svalů, rehabilitaci dolních končetin, 
redukci svalových oslabení, zvyšo-
vání pohyblivosti kloubů, pomů-
že také zlepšit koordinaci nohou 

i krevní oběh „Pohyb na čerstvém 
vzduchu je pro nás všechny dvojná-
sob důležitý, proto jsme našim seni-
orům zatím pořídili dva nejdůleži-
tější posilovací stroje. Věřím, že je 

Senioři v Domově pod Vinnou horou cvičí
v nově otevřeném venkovním mini fit parku

využijeme k aktivaci a rehabilitaci 
našich klientů, že péče o tělo ovliv-
ní jejich duševní a sociální pohodu 
a stane se dalším elixírem jejich 
života,“ doplnila ředitelka. Zdravý 
pohyb uživatelů podporuje Domov 
pod Vinnou horou i jinými dobrými 
nápady. Letos si například klienti 
vytyčili cíl dojít pomyslně až od 
města Jičína v Čechách. Procházky 
vyznačeným okruhem v zahradě 
domova se postupně sčítají, až do-
sáhnou celkových 284 kilometrů. 
Zahradní okruh měří 380 metrů 
a recepční domova zaznamenávají 
počet absolvovaných kol, která uži-
vatelé ujdou.   

„Když už letos jdeme do Jičína, 
pozvali jsme na otevření našeho fit 
parku tamní typické představitele 
z lesa Řáholce a to Rumcajse, Man-
ku a Cipíska,“ prozradila Marcela 
Mikulová a pozvala na otvírání fit 
parku i další zájemce a příznivce 
domova.                  Ivana Gračková

Dva letci měli v sobotu 29. dub-
na pohřeb na hřbitově Rudé armá-
dy v Hlučíně. Na podzim loňského 
roku našli jejich ostatky hledači 
Muzea městyse Suchdol nad Odrou 
v troskách havarovaného letounu 
Il-2, který vyhrabali poblíž Slu-
žovic. Posádku identifikovali jako 
podporučíka Agafona Josifoviče 
Těžikova a vojína Pavla Vasiljeviče  
Vasiljeva.                                          (iga)

Agafon Těžikov a Pavel 
Vasiljev už našli klid

Značit jízdní kola, ale také napří-
klad koloběžky nebo invalidní vo-
zíky budou opět strážníci Městské 
policie Hlučín. 

Nejbližší termín pro bezplatné 
značení syntetickou DNA je pon-
dělí 12. června a poté úterý 11. 
července   u kašny na Mírovém ná-
městí v Hlučíně. Zájemci se mohou 
objednat telefonicky na číslech 595 
041 885 nebo 595 020 202. S se-
bou je třeba si vzít občanský prů-
kaz a doklad o nabytí bicyklu. Kolo 
musí být čisté.

„Značit kola ovšem budeme jen 

za příznivého počasí, vzhledem 
k technologii to nejde za deštivého 
počasí,“ uvedl velitel Městské poli-
cie Hlučín Luděk Olšovský. 

Značení kol strážníci dělají v rám-
ci programu prevence kriminality. 
Službu poskytují nejen v Hlučíně, 
ale také v Ludgeřovicích, Markvar-
tovicích, Darkovicích, Hati a Šilhe-
řovicích, tedy v obcích, se kterými 
má Městská policie Hlučín uzavře-
né veřejnoprávní smlouvy. Kola 
označená neviditelnou, syntetickou 
DNA lze v případě krádeže lépe do-
hledat a identifikovat.                    (iga)

oKénKo StRážníKan
Opět se budou značit jízdní kola

označení kola trvá jen chvíli.                             Foto: archiv městské policie Hlučín 

Jedny z posledních městských ob-
jektů se začaly v květnu zateplovat 
v ulicích Severní a Opavská v Hlu-
číně. Městu se podařilo získat na 
ně dotace. Nejvyšší částku spolkne 
zateplení domu na Severní 2. Přijde 
na zhruba 6 milionů, z Integrované-
ho regionálního operačního progra-
mu (IROP) se do městské kasy vrátí 
bezmála 2 miliony.  Po 300 tisících 
korunách půjde z IROP na zateple-
ní budov na Opavské 10 a 12. Ná-
klady budou v obou případech přes 
milion. „Zatepleny tak budeme mít 
téměř všechny městské objekty. Již 
jsme stihli všechny školky a školy, 
objekt dětské rehabilitace, školní 
družinu Hornická, agitační středis-
ko Na Závodí, budovu ZUŠ, Kul-
turní dům Darkovičky i sportovní 
halu. Na všechny tyto objekty jsme 
dostali dotace z Operačního pro-
gramu Životní prostředí, které jsme 
čerpali v letech 2009 až 2015,“ pro-
zradila Lucie Barátová z oddělení 
rozvoje Městského úřadu Hlučín.

Z programu Zelená úsporám se 
podařilo získat finanční podporu na 
zateplení bytových domů U stadio-
nu 1, 3, 5, Zahradní 12, 14, 16, 33, 
353, 37, Čs. armády 5, 7, 9, Dr. E. 
Beneše 3, 5, 8, 10, a 1. Máje 1. Měs-
to plně financovalo stavební úpra-
vy Domu dětí a Kulturního domu  
Bobrovníky.                                    (iga)

Máme zatepleno Zastupitelé budou
mluvit o změně klimatu

Průměrná roční teplota v Hlučí-
ně byla od osmdesátých let minulé-
ho století do roku 2010 od 9,1 do 
10 stupňů Celsia. Zdánlivě nepod-
statný rozdíl může způsobit mno-
ho významných změn. Stejně ja-
ko ostatní města i Hlučín se na ně 
musí připravit. Proto si nechal vy-
hotovit adaptační strategii na změ-
nu klimatu. Významný dokument, 
jehož existence je také podmínkou 
pro získání některých dotací, budou 
projednávat zastupitelé na svém za-
sedání, které se uskuteční ve čtvrtek 
8. června od 16 hodin v Kulturním 
domě Hlučín. Zasedání je veřejné, 
on-line vysílání z jeho průběhu bu-
de možné sledovat prostřednictvím 
webu města.                                        (iga)   

evu Díkovou cvičení na nových strojích tak nadchlo, že málem prošvihla oběd.
Foto: ivana Gračková

město
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na PRvní PRázDninový 
víKenD PřiPRavila 
PříSPěvKová oRGanizace 
SPoRt a KultuRa HluČín 
PRo všecHny návštěvníKy 
HluČínSKéHo JezeRa 
SKuteČné zaHáJení 
PRázDnin.

Sobotní Super den, plánovaný na 
1. července, bude mít svého před-
skokana. Už 30. června se všichni 
mohou bavit na akci zvané Young 
day s Óčkem. Od odpoledne čekají 
návštěvníky Sportovně rekreačního 
areálu interpreti známí z hudební 
stanice Óčko. Bude mezi nimi na-
příklad teprve sedmnáctiletý zpě-
vák z Pardubic Tomáš Kulhavý, 
objev festivalu Struny Podzimu, 
na němž posluchače zaujal vlastní 
tvorbou i nezaměnitelným proje-
vem. V březnu 2017 natočil první 
klip Kočka, ke kterému složil hud-
bu a napsal slova. Vznik skladby in-
spirovala slečna, která se mu líbila 
a chtěl ji sbalit. 

Dále se představí hudební skupi-
na Poetika, která tvoří zcela novou 
vlnu českého pop rapu. Parta z Vy-
sočiny, kterou tvoří tři hudebníci, je 
známá hlavně díky písním Zkouším 
žít nebo Každou vteřinou.

Z Opavy zavítá Naděje, která si od 
roku 2015 získala spoustu fanouš-
ků. Loni v dubnu se zúčastnila kon-
kurzu do pořadu G2 Band Academy 
televize Óčko. Ve stejném projektu 
se představila  také kapela Platonic. 
4 pop-punkáči z Bruntálu. Uskupe-

Přijděte zahájit prázdniny,
zve Sport a kultura Hlučín

Nové dřevěné budky na knížky 
jsou umístěné po Hlučíně. První 
květnovou středu je instalovala 
městská příspěvková organizace 
Sport a kultura Hlučín. 

Pět barevných knihobudek je na 
frekventovaných veřejně přístup-
ných místech, kde se dá očekávat, 
že lidé z nějakého důvodu pobudou. 
Jsou u zámku, na autobusovém ná-
draží, na sídlišti OKD, na dětském 
hřišti u kulturního domu a u vstupu 
do rekreačního areálu. První vár-
ku knih do nich dodala Městská 
knihovna Hlučín. 

„Knihobudky pro nás vyráběl 
místní stolař. Pokud se osvědčí, 
můžeme je časem nainstalovat i do 
dalších míst, kde bude zájem,“ uve-

dl vedoucí sportovního střediska 
Sportu a kultury Hlučín Tomáš Fol-
týnek. 

Zájemci si volně uložené knihy 
mohou kdykoliv vypůjčit a poslé-
ze je do některé z knihobudek zase 
vrátit. Současně by knihovničky 
měly sloužit také jako volně pří-
stupné směnitelné místo knih. Po-
kud má někdo doma knihu, kterou 
už nepotřebuje, tak ji může vložit 
do kterékoliv veřejné knihovničky, 
odkud si naopak může půjčit někte-
rý z titulů, který ho zaujme.

„Doufáme, že lidé v Hlučíně ne-
zklamou naše očekávání a budou 
využívat knihobudky v souladu 
s provozním řádem. A snad se ne-
najde žádný vandal, který bude  mít 

Hlučín má pět nových knihobudek, lidé je využívají

Díky vtipnému designu a veselé žlutozelené kombinaci barev jsou hlučínské 
knihobudky nepřehlédnutelné a nezaměnitelné.                   Foto: ivana Gračková

snahu je zničit,“ řekl ředitel Sportu 
a kultury Hlučín Petr Breitkopf. 

„Příjemným překvapením pro nás 
bylo, že první knihy od občanů při-

byly v knižních budkách jen krátce 
poté, co jsme je naistalovali,“ řekla 
místostarostka Blanka Kotrlová. 

Ivana Gračková

ní zpívá zásadně české texty. Proto-
že se v současné době chystá pře-
jmenování kapely, vystupuje nyní 
pod oběma názvy Platonic/M2E. 

Zazpívat přijde také semifinalistka 
soutěže Československo má talent 
Sharkass. Určitě od ní zazní i song 
Plusy mínusy, který se umístil v hit-
parádě Evropy 2 a také písně z ak-
tuálně vydávaného alba Protiklady.

Na vzestupu je poprocková sku-
pina Like-It, která v dubnu před-
stavila nový videoklip Vysvlečená. 
Vítěz soutěže Vysočina hledá talent 
byl oficiální předkapelou skupiny 
Chinaski na Rockfield tour.

Prázdninová párty bude pokra-
čovat v sobotu 1. července, kdy se 
posluchačům představí Ewa Farná, 
Desmod nebo Kristína. 

Určitě zaujme také nitranská pop-
-punková formace Zoči Voči nebo 

rockový Adam Ďurica. „Hudební 
program chceme obohatit celou 
řadou dalších akcí. V sobotu před-
staví svou show na U-rampě mistr 
světa a ČR ve Freestyle BMX Jan 
Jílek. Bude předvádět skateboar-
ding, freestyle MTB, jízdu na ko-
loběžkách nebo in-line bruslích. 
Součástí našeho Super dne budou 
také workshopy a soutěže o věcné 
ceny. Na atrakcích si na své určitě 
přijdou také děti,“ prozradil ředitel 
organizace Petr Breitkopf. V před-
prodeji je možné koupit vstupenku 
za 300 korun, na místě přijde na 
360 korun. Majitelé vstupenek na 
Super den s podtitulem Pohoda fa-
mily fest, budou mít vstup na páteč-
ní Óčko day zdarma. Zdarma mají 
vstup také děti do 140 cm výšky 
a majitelé vysvědčení se samými 
jedničkami.                               (iga) 

Populární zpěvačka ewa Farná bude jednou z  hvězd, které v  Hlučíně zahájí 
prázdninovou sezónu.                                                                     Foto: David Sedlecký   

Oblíbená show se známými tele-
vizními baviči, naplánovaná pů-
vodně na nádvoří zámku na první  
červnové úterý do dvaceti hodin, se 
přesouvá. 

„O vstupenky na představení, kte-
ré se bude konat v úterý 6. června, 
byl takový zájem, že původně plá-
nované prostranství u zámku by 
bylo nedostatečné,“ uvedl ředitel 
Sportu a kultury Hlučín Petr Bre-
itkopf s tím, že pořadatelé proto 
akci překládají na větší prostranství 
k hlučínské štěrkovně.            (red) 

Partička se přesune
od zámku k jezeru

Výstava kosatců a pivoněk se 
uskuteční o víkendu 3. a 4. červ-
na v sále Kulturního domu Hlučín. 
Vystavovat budou nejen členové 
zahrádkářského svazu Iris Hlučín, 
ale rovněž zahraniční účastníci. 

Výstavu doplní další doprovodné 
akce. Už v pátek 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-
továny na výstavě. 

Během výstavy se uskuteční také 
soutěž dětí do 15 let v malování vy-
brané květiny.

V neděli zahraje ve 14 hodin další 
koncert k 15. výročí svého založení 
hudba Hlučíňanka. Součástí výsta-
vy bude také prezentace zahrad-
ního nábytku zapůjčeného místní 
prodejnou společnosti Mountfield. 
Výstava bude po oba dny otevřena 
od 10 do 18 hodin.                  (red) 

Pivoňky a kosatce 
provoní kulturní dům

kultura
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Muzeum Hlučínska získalo první
cenu v návštěvnické soutěži
návštěvníci nešetřili 
inteRnetovou cHválou. 

Prestižní cenu získalo Muzeum 
Hlučínska. Stalo se muzeem roku 
v soutěži, kterou vyhlásila Asocia-
ce muzeí a galerií ČR. První místo, 
které Hlučínští získali v celonárod-
ní návštěvnické soutěži v konku-
renci všech muzeí České republiky, 
svědčí o mimořádné přízni, které se 
hlučínské muzeum těší u svých ná-
vštěvníků. 

„V soutěži hodnotí jednotlivá mu-
zea přímo jejich návštěvníci. Vyja-
dřují se k expozicím, výstavám, po-
skytovaným službám i k vstřícnosti 
personálu. Že nám lidé dali nejvíce 
hlasů, je zásluhou celého muzejní-
ho týmu. Mí spolupracovníci doká-
zali vytvořit prostředí, ve kterém se 
návštěvníci cítí dobře. Proto u nás 
rádi tráví svůj volný čas, vzdělávají 
se a opakovaně se k nám vracejí,“ 
řekl ředitel Muzea Hlučínska Me-
toděj Chrástecký. 

Cenu přebíral hlučínský muzejní 
tým v pražské Betlémské kapli ve 
středu 17. května.  Návštěvníci dá-
vali muzeím z celé České republiky 

své hlasy na portálu Do-muzea.cz. 
Další institucí ze Slezska, která se 
probojovala do první čtveřice, bylo 
Slezské zemské muzeum Opava, 
které skončilo třetí. 

„Jsme pyšní, že se naše muzeum 
opět prosadilo v silné konkurenci 
muzeí z celé České republiky,“ řekl 
starosta Pavel Paschek. 

Muzeum Hlučínska získalo už 
v květnu 2015 zvláštní cenu na XIII. 
ročníku prestižní národní soutěže 
muzeí Gloria musaealis v kategorii 
Muzejní počin roku 2014 za svou 
unikátní expozici Kdo jsou lidé na 

Hlučínsku, která zachycuje pohnu-
tou historii regionu na příbězích 
konkrétních lidí. V Obecním domě 
v Praze cenu přebírali ředitel mu-
zea a spoluautor expozice Metoděj 
Chrástecký, tvůrce scénáře a ar-
chitektonického řešení scénograf 
David Bazika, historikové Jiří Jung 
a Jiří Neminář, grafik Vladimír Ko-
tek a autor filmové části expozice 
David Jařab. Na slavnostním cere-
moniálu byl před dvěma lety tým 
z Hlučína jediným reprezentantem 
Moravskoslezského kraje.

Ivana Gračková

Vypraví se poznat
historii sousedů 

Společnost přátel Muzea Hlučín-
ska zve všechny milovníky historie 
na jednodenní výlet, tentokrát spo-
jený i s vodní turistikou. 

Konat se bude v sobotu 17. červ-
na. Odjíždět se bude v 7 hodin 
z autobusového nádraží v Hlučíně. 
Plánovaný návrat je asi ve 20 ho-
din. Cena je 450 korun na osobu. 
Na programu je plavba lodí Gli-
vickým kanálem, návštěva zámku 
hrabat Ballestremů v Pławniowi-
cích, poutní baziliky svaté Anny 
a trosek nacistického amfiteátru na 
Góre Świętej Anny, modernistické-
ho kostela sv. Antonína Paduánské-
ho a nového kostela sv. Otce Pia ve 
Zdzieszowicích a historického cen-
tra města Kędzierzyn-Koźle. 

Role průvodce se jako již tradičně 
ujme Jiří Jung. Hlásit se na zájezd 
je možné v hlučínském infocentru, 
které sídlí na zámku, kontaktovat 
ho je možné i telefonicky na čísle 
595 041 617.                            (red) 

Pławniowice.              Foto: Jan mehlich

Partička se přesune
od zámku k jezeru

cenu v Praze převzal ředitel muzea metoděj chrástecký.          Foto: Jiří neminář

kultura



Malí emisa-
ři z Ludgeřovic 
a hlučínských zá-
kladních škol nás 
4. května navští-

vili na našem gymnáziu. Vzděláva-
li se u nás v právních záležitostech; 
zjistili například, jak se mohou 
bránit obtěžujícímu a nadměrnému 
zápachu, který pochází z komína 
sousedova domu.

V laboratořích se podívali na 
chemii a fyziku z praktické stra-
ny a přišli na to, že v těchto před-
mětech zdaleka nejde jen o teorii. 
Zavítali také na aktivity spojené 
s logickým uvažováním a formou 
her si vyzkoušeli anglická slovíčka 
spojená s problematikou emisí a ži-
votního prostředí.

Jsme rádi, že se jim naše akce lí-
bila a doufáme, že k nám zavítají 
i příště.                 Jakub Müller, 2. A

student gymnázia

hlučínskénoviny [8]

Studenti předvedli své dovednosti

vystoupení školního pěveckého sboru.                             Foto: Barbora chlebišová

GymnaziSté PřiPRavili 
vyStouPení PRo Své 
SPolužáKy.

Oblíbená akce Studenti studentům 
i letos zjara zaplnila den, kdy mu-
seli studenti Gymnázia Josefa Kai-
nara Hlučín uvolnit učebny pro své 
budoucí spolužáky. 

V den, kdy se sedmáci potí během 
přijímacích zkoušek na gymnázi-
um, se současní studenti baví na ak-
ci, kterou pro ně už tradičně chysta-
jí jejich kolegové.   

„Letos se organizace oblíbené ak-
ce chopila Karin Krettková z V. 
ročníku, moderování bezchybně 
zvládli Tereza Hubáčková z V. a Fi-
lip Dostál z 3. A. Na úvod vystou-
pil školní pěvecký sboru pod vede-
ním profesorky Marty Humplíkové 
za doprovodu školní hudební skupi-
ny, která následně zahrála i několik 
samostatných skladeb,“ prozradila 
pedagožka Markéta Haburová.

Představilo se také hudební duo 
z kvarty, Barbora Smolková na 
housle a Nela Starowiczová na key-
board. „Jedinečným zážitkem by-
la akordeonová kreace Hany Ko-
skové, která zahrála svou vlastní 
skladbu. Hudební čísla doplnily 

mažoretky z primy Jolana Kurková 
a Magdaléna Malcharková, spar-
takiádní poupata z tercie a na zá-
věr stand-up komik František Solař, 
který si připravil výstup o tom, co 
všechno mu naše škola dala,“ dopl-
nila Markéta Haburová.           (red)  

Školáci zkoušeli 
studium na střední

takto se tým z  tyršovky snažil v  soutěži finanční 
gramotnosti.                              Foto: monika tomisová

Čtveřici páťáků ze Základní školy dr. M. Ty-
rše se podařilo zazářit v pražských finálových 
kolech dvou soutěží pořádaných Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Soutěž Finanční gramotnost prověřuje znalost 
dětí v oblasti peněz a páťáci v ní odpovídali tře-
ba na otázky o nevýhodnosti některých půjček, 
o rizicích nevyrovnaného rodinného rozpočtu či 
o službách sociální péče pro ty, kteří se ocitnou 
v nouzi.  Soutěž Tuta Via Vitae (Bezpečná cesta 
životem) hodnotí znalosti žáků z první pomoci, 
požární ochrany, silničního provozu a krizových 
situací například při povodních. Hlavním cílem 
je samozřejmě seznamovat žáky s uvedenou 
problematikou. Ale děti, a mnohdy i my dospělí, 
jsme tvorové soutěživí, a když jsme v obou sou-
těžích postupovali přes okresní a krajská kola až 
do celostátního klání, jeli jsme do Prahy s přá-

Přivezli cenné kovy ze dvou vědomostních soutěží

ním umístit se v čele tabulky, což se k velké ra-
dosti dětí i jejich pedagogů podařilo.

Obě dramatická klání se odehrála v odstupu 
dvou dnů v pražském klášteře Emauzy, který je 
historickým symbolem české vzdělanosti.  Ti-
tul Mistra republiky ve finanční gramotnosti si 

odnesl Moravskoslezský kraj zastoupený soutě-
žícími Petrem Hanzlíkem, Adrianou Klossovou 
a Veronikou Tomisovou z naší 5. A. Za důklad-
nou přípravu žáků byla oceněna ekonomka školy 
Edita Beranová. Také při vyhlašování výsledků 
druhé soutěže jsme stanuli na stupních vítězů. 
Třetí místo za Tuta Via Vitae přivezli opět Petr 
Hanzlík s Veronikou Tomisovou, třetím v týmu 
byl František Janík, také z 5. A. Pedagožkou 
oceněnou za přípravu byla Lenka Hanzlíková, 
zástupkyně ředitelky školy.

Radost dětí i dospělých, která byla obrovská, 
dává tušit, že ani v příštích měsících a letech ne-
budou zahálet. Kromě úspěchů v dalších soutě-
žích popřejme dětem, aby ve svém životě museli 
řešit co nejméně krizových situací, o kterých se 
v rámci soutěže učili.               Monika Tomisová

vyučující

Základní škola v ulici Generála 
Svobody má za sebou další úspěš-
ný rok. Co se nám podařilo? Čím 
se můžeme pochlubit? Z mnoha ak-
cí stojí za zmínku soutěž  Co umíš, 
znáš, dovedeš, tradičně pořádaná 
naší školou pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami z okresu 
Opava. Ústřední téma znělo U nás 
v Evropě. Za velkého povzbuzo-
vání soutěžily děti, ale i pedagogo-
vé. Kostka určila otázku, na kterou 
bylo třeba odpovědět z okruhů pří-
roda, sport, umění apod. Jednodu-
ché nebylo ani postavit Eiffelovu 
věž z kostek či sestavit vlajku stá-

tu z plastových víček. I žáci  s hen-
dikepem umí recitovat, zpívat, ma-
lovat, ba dokonce napsat literární 
práci na téma Škola včera a dnes. 
Zdařilé slohové práce jsme zasla-
li do okresní soutěže. Snad budeme 
úspěšní jako v předchozích letech.

V květnu začalo plavání v aqua-
parku v Kravařích. Zapojit se moh-
li všichni od nejmenších až po nej-
starší. Cílem výuky je především 
rozvoj pohybových dovedností dě-
tí s poruchou motoriky. Poděková-
ní patří plavecké škole Hastrmánek, 
která vede lekce individuálně pouze 
pro naše žáky. 

Mnozí z vás ví, co znamená slo-
vo canisterapie v dnešní době hod-
ně používané. Canis = pes, tera-
pie = léčba, tedy léčba psem, spíše 
ale léčba psí láskou. A tu zažily dě-
ti v průběhu všech lekcí. Asistentka  
Iveta Holbová po absolvování kur-
zu společně se svým nevidomým 
mužem a především psem Amym 
dokázali děti zaujmout. Amy pomá-
hal při rehabilitačním cvičení, roz-
voji hrubé a jemné motoriky, uvol-
ňování spasmů. Děti braly pejska 
jako kamaráda, sblížily se s ním, 
v jeho společnosti plnily nejrůzněj-
ší úkoly. Malého plyšového Amyho 

spolu s účastnickým listem si odne-
sl každý žák.

Různorodého dění kromě výuky 
bylo ve škole mnohem více. Zájem-
ci se o plánovaných akcích mohou 
dovídat průběžně. Poutavou formou 
je prezentujeme u vchodu do školy. 
A pokud někoho zaujme třeba na-
še netradiční výzdoba oken školy, 
a přitom za jejími dveřmi nikdy ne-
byl, snad nyní přijme naše pozvání 
k návštěvě a prohlídce.  Rádi si po 
domluvě uděláme čas ještě v tom-
to školním roce, nebo i v měsících 
příštích.         Marcela Vyhlídalová

ředitelka ZŠ Gen. Svobody

Učíme se, sportujeme a bavíme se plnými doušky

školství a mládež
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Rodiče chtějí služby 
dětské rehabilitace

I letos se konala tradiční fotosou-
těž Domu dětí a mládeže (DDM) 
Hlučín, tentokrát na téma Cestuje-
me. 

Zúčastnilo se jí celkem 16 amatér-
ských fotografů různých věkových 
kategorií, kteří nafotili snímky po 
celém světě. Nejmladší zúčastněné 
fotografce bylo třináct let. Autoři 
posílali záběry daleké Asie i slo-
venská panoramata. Soutěžilo se ve 
dvou věkových kategoriích - děti 

a mládež do 18 let a dospělí. Výher-
ci obdrželi věcné ceny, například 
stativy, fotorámečky i knihy, díky 
kterým mohou ještě více zdoko-
nalit svůj fotografický um. Body 
udělovali jak odborníci ze Slezské 
a Ostravské univerzity, tak laická 
veřejnost. Přehled úspěšných auto-
rů zde: http://www.ddmhlucin.cz/
fotosoutez.html

Karolína Chudějová
pedagog volného času DDM

Fotosoutěž nabídla
podívanou z celého světa

První místo v  kategoii dospělých získala fotografie s  názvem vždy připraven 
autorky libuše Píšové. 

Dokončení ze strany 1
„Se svou úžasnou choreografií na 

motivy Game of thrones děvčata 
bodují na každé soutěži, které se 
účastní. Jejich spanilá jízda letoš-
ním ročníkem Mistrovství ČR ma-
žoretek byla ve znamení vedoucí 
pozice po celou dobu kvalifikace až 
po včerejší finále. Děvčata získala 
první místo a titul Vítěz výkonnost-
ní třídy B Mistrovství ČR mažore-
tek. Jsme na holky neskutečně hrdé. 
Podle hodnocení poroty se na naše 
juniorky už těší ve výkonnostní tří-
dě A, kam si tímto zajistily postup 
a přidaly se tak k našim kadetkám 
i seniorkám, které již v A jsou,“ 
prozradila vedoucí klubu mažore-
tek Paprsky Stanislava Štenclová. 

Prodloužený úspěšný víkend klu-
bu mažoretek Paprsky zakončilo 
ziskem stříbrné medaile sólo Kačky 
Bartuškové v junior kategorii. Dru-
hé místo svou finálovou sestavou 

hlučínská závodnice vybojovala 
v konkurenci 38 děvčat. 

Absolutním úspěchem bylo vy-
stoupení dua seniorek Terky Huri-
nové a Elišky Honusové. Dívky zís-
kaly nejvíce bodů v obou finálových 
dnech a tím i první místo a opět titul 
Vítěz výkonnostní třídy B Mistrov-
ství České republiky 2017. 

Kadetky Paprsků, vedené trenér-
kou Terezou Kremrovou,  se v so-
botu 20. května v Praze účastnily 
Mistrovství ČR MAC v mažoretko-
vém sportu. V konkurenci dvanácti 
týmů skočily deváté.  Juniorky si 
o týden dřív přivezly z Mistrovství 
ČR a IFMS z Náchoda titul 2. více-
mistryně ČR v mixu.

„V letošní soutěžní sezóně se na-
šim děvčatům jejich dřina opravdu 
úročí. Vozíme medaile ze všech 
soutěží, kterých se zúčastníme,“ 
konstatovala Stanislava Štenclová. 

Ivana Gračková

Hlučín se stává
Mekkou mažoretek

RoDiČe Dětí, KteRé tRPí 
Různými tyPy PoStižení, Se 
mnoHDy ocitaJí v téměř 
neřešitelnýcH životnícH 
SituacícH, S nimiž Jim 
SyStém Příliš nePomáHá. 

Vedení města stojí před povin-
ností připravit se na změny, které 
s sebou přináší nové požadavky na 
inkluzi ze strany státu a potažmo 
Moravskoslezského kraje. Dotk-
nout by se mohly hlavně příspěv-
kové organizace Dětská rehabilita-
ce Hlučín, která poskytuje sociální 
službu předškolním dětem s jakým-
koliv postižením už od jednoho 
roku věku. Děti v zařízení tráví svůj 
čas nejen zábavou, ale hlavně reha-
bilitací. „To je velmi důležité. Když 
začnou děti rehabilitovat v raném 
věku, mají velkou šanci dosáhnout 
opravdových pokroků,“ vysvětluje 
místostarostka Blanka Kotrlová, 
proč chce město Hlučín tuto službu 
pro rodiče každopádně zachovat, 
byť je zařízení unikátní a nemá opo-
ru v současném systému.

V Hlučíně vzniklo v devadesá-
tých letech z bývalých jeslí záslu-
hou místního osvíceného lékaře. 
Město Hlučín proto nechce ale 
čekat, až nějaká nařízení shora už 
tak zkoušeným rodičům případně 
ještě zkomplikují život. Připravuje 
proto vlastní návrh řešení. Měl by 
vycházet z požadavků rodičů, s ni-
miž se v polovině května sešli mís-
tostarostka města, ředitelka Dětské 
rehabilitace Hlučín Radmila Löwo-
vá a další zainteresovaní odborníci. 
Výstupem setkání je dopis, kte-
rým se rodiče obracejí na všechny 
zainteresované instituce s žádostí 
o vytvoření funkčního modelu péče 
o postižené děti. 

Podepsat ho mohou všichni, kteří 
chtějí myšlenku pilotního projektu 
na Hlučínsku podpořit. Podpisové 
archy budou k dispozici na Dětské 
rehabilitaci Hlučín, v infocentru, na 
recepci budovy C hlučínské radni-
ce, na hlučínských mateřských i zá-
kladních školách. Celé znění dopisu 
je zveřejněno v aktualitách na webu 
města.                                        (iga) 

Lehkoatletické mistrovství škol 
Hlučínska se odehrálo ve sportov-
ním areálu ZŠ dr. M. Tyrše v Hlučí-
ně  ve středu 24. května.  

„Pátého ročníku sportovního klání 
se letos zúčastnilo 168 soutěžících 
ve věku od deseti do patnácti let 
z patnácti základních škol z Hlučín-
ska. Děti rozdělené do tří věkových 
kategoriích měřily síly v běhu na 50 
a 60 metrů, hodu plným míčem do 
dálky, vrhu koulí a skoku do výšky 
a do dálky,“ informovala vyučující 
z Tyršovky Monika Tomisová. 

„Jsme škola, která dlouhodobě 
podporuje smysluplné využití vol-

ného času a pohybový rozvoj žáků. 
Fandíme sportu a chceme dát pří-
ležitost dětem vyniknout v něčem, 
co je baví a v čem jsou dobré. Na 
druhou stranu těmito závody mno-
hé z nich učíme i prohrávat a dopřát 
zasloužený potlesk těm, kteří byli 
lepší,“ řekla hlavní organizátorka 
mistrovství, vyučující tělesné vý-
chovy Jana Mrázová. 

Pohár vítězů získal v nejmladší 
věkové kategorii tým ZŠ dr. M. Ty-
rše, ve druhé věkové kategorii druž-
stvo z Dolního Benešova a ve třetí 
věkové kategorii mladí sportovci ze 
ZŠ a MŠ Ludgeřovice.              (iga)

Domácí atleti bodovali

školství a mládež

PoPiSeK: Jednou z nejdůležitějších výhod Dětské rehabilitace Hlučín je, že při-
jímá i děti od jednoho roku a dokonce i mladší. Čím dříve totiž dítě s neuro-
logickým onemocněním začne rehabilitovat, tím má větší šanci překonat svůj 
handicap.       Foto: archiv Dětské rehabilitace Hlučín
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oRiGinální náPaD SPoJí
autošKolu a cuKRáRnu. 

V rohové budově  na Mírovém náměstí vznikne 
autoškola s cukrárnou. Originální koncept spoje-
ní dvou zdánlivě nesourodých služeb nese název 
Nejen cukrárna. Kavárna s cukrárnou a učebny 
Autoškoly Olda se přitom budou navzájem do-
plňovat. Klienti autoškoly si mohou výuku zpří-
jemnit lahodnou kávou nebo dezerty z cukrárny. 
A naopak během otevírací doby Nejen cukrárny 
si mohou uchazeči o řidičský průkaz zapůjčit 
učebnice nebo si na počítači vyzkoušet onli-
ne testy k závěrečné zkoušce. Kavárna sousedí 
i s baletním sálem Základní umělecké školy P. 
J. Vejvanovského Hlučín a nabídne tak rodičům, 
kteří čekají na své děti, příjemně strávený čas.

Prostory bývalé knihovny a současné Nejen 
cukrárny v budově číslo 19 na Mírovém náměs-

tí v Hlučíně nechal opravit městský úřad loni 
v létě. Letos v lednu se pro ně podařilo najiít 
vhodného nájemce. 

Nejen cukrárna láká zákazníky na domácí zá-
kusky a laskominy. „Žádná chemie a polotovary. 
Vše si připravujeme sami z kvalitních čokolád, 
mléčných výrobků, oříšků, ovoce a dalších po-
třebných surovin. Naše pochoutky budou oprav-
du naše vlastní - od korpusů různých příchutí po 
poslední ,třešinku na dortu‘,“ slibuje majitelka 
Lenka Paterová.  

Kromě tradičního kavárenského sortimentu na-
bídne cukrárna i několik specialit, například ja-
ponský zelený čaj matcha, sirupy a šťávy firmy 
Sirupárna, palačinky nebo slaný koláč quiche. 
Nejen cukrárna se bude slavnostně otevírat na 
den dětí ve čtvrtek 1. června.     Zora Tylečková

Rohový městský dům na náměstí znovu ožije

na slavnostní otevření byla kavárna pečlivě připra-
vená.                                                Foto: lenka Paterová

 I letos pořadatelé festivalu Štěrkovna Open 
Music myslí na seniory. Připravili pro ně speciál-
ní program Odpoledne plné šlágrů, aneb un i ona 
se baví, který se v areálu Domova pod Vinnou 
horou uskuteční v pátek 28. července od 14 ho-
din. Vystoupí na něm Karel Kahovec s kapelou, 
Viktor Sodoma a přerovská kapela Dandy Band. 
Vstup na akci je pro všechny zájemce zdarma, 
vítaní budou nejen uživatelé domova, ale i další 
návštěvníci. „Festival, který dnes patří mezi nej-
větší akce svého druhu v kraji, je pravidelně vr-
cholem letních akcí nejen v Hlučíně ale i na ce-
lém Opavsku. Baví se na něm více jak 15 tisíc 
návštěvníků. I proto chceme část této atmosféry 
zprostředkovat i našim seniorům. Proto už dru-
hým rokem pořádáme speciální akci určenou vý-
hradně pro ně,“ řekl pořadatel David Moravec. 

Program bude odpovídat názvu Odpoledne plné 
šlágrů. Návštěvníci si budou moci zazpívat zná-
mé hity jako Povídej, Hvězdičko blýskavá, Já 
budu chodit po špičkách, Paní v černém, Popra-
va blond holky, Zlatý důl, Hush, Black is black 
a další. Karel Kahovec, pěvecká hvězda 60. let, 
bude zpívat v doprovodu skupiny George & Bea-
tovens, která dříve hrávala s už zesnulým Petrem 
Novákem. Jako host s nimi vystoupí Viktor So-
doma. Příchozí se mohou těšit také na oblíbenou 
přerovskou kapelu Dandy Band, která pro na fes-
tivalu pro seniory hrála loni a sklidila ovace.     

Dalším lákadlem festivalu bude i vystoupení 
hudebního projektu Bohemia. Jiří Burian a Len-
ka Kovaříková chtějí přesvědčit návštěvníky fes-
tivalu, že tradice nutně nemusí být nuda. Umělci 
se nechali inspirovat českými lidovými písněmi 
a přetvořili jejich texty i melodie do moderní po-
doby. Duo nedávno představilo i videoklip k pís-
ni Louka široká a chystá se na další. S minimál-
ní mírou stylizace naopak tytéž písně představí 
cimbálová muzika Friš. 

„Všichni se těšíme. V Hlučíně jsme dosud ne-
hráli, mnozí jsme tam ještě ani nebyli, přitom 
od kolegů muzikantů jsme na hlučínský festival 
i výjimečné prostředí slyšeli samou chválu,“ řekl 
producent a hudební autor Jiří Burian.          (iga)

Hudební festival myslí 
na seniory i na folklór

zajímavosti
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na letošním JuBileJním 
20. RoČníKu HluČínSKéHo 
talentu Bylo oPět na co 
KouKat.

Oblíbená taneční soutěž se konala 
jako už tradičně ve dvou dnech a to 
13. a 14. května v Kulturním domě 
Hlučín. Během prvního dne mohli 
diváci shlédnout sestavy scénické-
ho, moderního a výrazového tance, 
určeného pro divadelní scénu. Ne-
děle se vyznačovala hlasitými deci-
bely, na programu totiž byly ukáz-
ky moderního tance ve stylu disco 
dance, hip hop, street dance, které 
předvedli děti i dospělí. Takže za-
tímco sobota se nesla v duchu ele-
gance a střídmosti, neděle pulzova-
la energií podpořenou skandujícími 
diváky. Atmosféra v sále byla po 
celou dobu soutěžní přehlídky ama-

Potvrzeno: Hlučín žije talentem 

térských souborů plná bouřlivých 
emocí a nadšení z tance, soutěžící 
tanečníci do rytmu vtáhli i nejedno-
ho diváka. 

Některé soutěžní týmy přijely 
i s dětmi, které do té doby neměly 
vůbec žádnou zkušenost se soutěž-
ním vystoupením. Takovým pří-
kladem je soubor Hlubčánek, který 
tvoří čtyři děti předškolního věku 
trénující v Mateřské škole Hlubčic-
ká v Krnově. Hlubčánek hned zís-
kal cenu sympatie i za to, jak stateč-
ně se vyrovnal s takzvaným oknem, 
jež dobře znají i zkušení profesio-
nálové. Diváci, kteří se nemohli zú-
častnit podívané přímo v sále, měli 
možnost souborům fandit díky pří-
mému přenosu na Facebooku Sport 

a kultura Hlučín. V porotě letos 
zasedli vedoucí tanečního odděle-
ní Janáčkovy konzervatoře v Ost-
ravě Ivan Hurych, tanečnice Pavla 
Bialasová,  taneční mistr Evropy 
a světa Martin Vašek, taneční mistr 
Pavel Rýgl, místostarostka Hlučína 
Blanka Kotrlová a ředitelka pořáda-
jícího Domu dětí a mládeže (DDM) 
Hlučín Marcela Košáková. 

Děkujeme všem týmům za účast 
a vytvoření báječné soutěžní atmo-
sféry, sponzorům za skvělé věcné 
dary, ze kterých měli vítězové vel-
kou radost a příspěvkové organizaci 
Sport a kultura Hlučín za spolupráci 
při organizaci akce.

Karolína Chudějová
pedagog volného času DDM   

temperamentní a jedna z oceněných choreografií let´s do it, tK intro Karviná.                                                    Foto: Jiří vaněk

Už znáte příběh Honzíka, pro kte-
rého v dubnu běželi nadšení spor-
tovci na jednom z Hlučínských 
běhů? Honzík se narodil předčasně 
14. září 2011 ve 27. týdnu těhoten-
ství s porodní váhou 630 g a 34 cm. 
Jeho start do života nebyl vůbec 
jednoduchý. 

Byl dvakrát oživován, strávil dva 
měsíce v inkubátoru na různých 
podpůrných přístrojích, přes 1200 
hodin na dýchacích zařízeních, pro-
dělal dvě operace tříselné kýly. Tý-
den po narození měl kvůli nezralos-
ti cév krvácení v zadní jámě lební 
a z této nešťastné příhody pramení 
i jeho postižení. Lékaři mu diagnos-
tikovali hypotonii s lehkou hyper-
tonií, psychomotorickou poruchu, 
poruchu zraku... Nyní je Honzíkovi 
pět let, obejde se sice bez léků, ale 
nemluví. Zásluhou maximálního 
úsilí celé rodiny se pomalu snaží 
o chůzi. Musí ovšem intenzivně 
cvičit, navštěvovat speciální dětské 
rehabilitace a fyzioterapie. Pro den-
ní péči o Honzíka musí rodina pou-
žívat nákladné zdravotní pomůcky 
jako chodítko, speciální kočárek, 
ortézy, likrový obleček a jiné. Na 
charitativním Hlučínském běhu 
pro Honzíka udělaly desítky běžců 
Honzíkovi a jeho rodině život zase 
o něco malinko jednodušší. „Poda-
řilo se nám pro Honzíka nasbírat 
přes 60 tisíc korun. Až mě to roz-
plakalo. Lidi byli báječní,“ přiznala 
organizátorka skvělé akce Gabriela 
Svačinová.                                 (iga) 

Běžci poskládali 
přes 60 tisíc
korun pro Honzíka

výsledková listina zde: http://www.hlucin.cz/cs/mesto-hlucin-a-dso/tiskove-
-zpravy/potvrzeno-hlucin-zije-talentem.html

Středoevropský pohár, Mistrovství ČR a Moravský 
pohár v automobilních orientačních soutěžích za účasti 
36 posádek z Polska, Maďarska, Rumunska, Slovenska 
a domácích pořádal Automotoklub Hlučín. Prestižní 
závody se konaly o víkendu od 5. do 7. května v okolí 
Žermanické přehrady. 

V noční části Středoevropského poháru zvítězila 
polská posádka Przemysl Hajduk a Michala Brzoska, 
v MČR kladenská posádka Radek Zdrubecký a Vero-
nika Kotinová. V denní části Středoevropského poháru 
byl první brněnský tým Aleš Čejka Aleš a Petr Dvorský 
Petr, kteří dominovali i v MČR. Z noční části Morav-
ského poháru si odvezla zlato dvojice z Horní Brané, 
manželé Lada a Jaromír Paulů, v denní části byli nej-
lepší Brňáci Jiří Křivánek a Jiří Vaněk. Poděkování 
patří nejen všem závodníkům, ale také členům našeho 
automotoklubu, kteří se zapojili, i sponzorům, kteří po-
skytli finance a věcné ceny.                Pavel Zbytovský

Středoevropský pohár
se povedl i díky našim

XVI. ročník memoriálu Ervína 
Antonína ve street basketbalu se 
uskuteční v sobotu 24. června na 
Hlučínském jezeře. „Turnaj se hraje 
již několik let pod názvem memori-
ál Ervína Antonína jako vzpomínka 
na tohoto nestora hlučínského bas-
ketbalu,“ připomněl Petr Breitkopf, 
ředitel pořádající organizace Sport 
a kultura Hlučín. Spolupořadate-
lem otevřeného turnaje tříčlenných 
družstev je TJ Hlučín. Hraje se na 
hřištích v hlučínském sportovním 
areálu. „Týmy svádějí každoročně 
urputné boje, přičemž pro každého 
účastníka je připraveno jako dárek 
triko,“ prozradil Breitkopf.      (iga)

Street basketbal 
opět připomene 
Ervína Antonína

Celkem pět volejbalových družstev v Hlučíně se za-
pojilo do uplynulé soutěžní sezóně 2016/2017. A vedla 
si vesměs dobře. Muži pod vedením trenéra Mirosla-
va Kvapila skončili ve 2. lize na pátém místě z deseti 
účastníků skupiny C. Ženy pod trenérskou taktovkou 
Martina Večeři hrály krajský přebor, v němž v konku-
renci sedmnácti družstev kraje obsadily deváté místo. 
Družstvo trenérky Pavly Postulkové, nováček krajské-
ho přeboru juniorek, ukončilo sezónu na pátém mís-
tě z devíti. Trenérka Veronika Zoubková přivedla ve 
skupině F krajského přeboru žaček své svěřenky ke 
třetímu místu.  Nejmenší hlučínští volejbalisté ve věku 
od 8 do 12 let se zapojili do turnajů barevného volej-
balu. Pod vedením trenérky Zuzany Crhové dosahovali 
v krajském měřítku střídavých úspěchů.

Několika turnajů okresního charakteru se zúčastnilo 
i naše mix družstvo, v němž hráli čtyři muži a dvě ženy. 
Můžeme tedy s uspokojením konstatovat, že uplynulá 
soutěžní sezóna byla hlučínský volejbal úspěšná.

František Košař

Volejbalisté bodovali

sport
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KAM V HLUČÍNĚ V LÉTĚn

 cHcete taKé, aBycHom zveřeJnili
PozvánKu na vaši aKci? Své tiPy

zaSíleJte mailem na
inFoHlucin@centRum.cz 

Město Hlučín bude prodávat městský byt v domě na Dukelské ulici. zájemci se mohou hlásit do 31. července. o záměru prodeje bytu rozhodli radní 
města na své schůzi 15. května 2017.  Jedná se o bytovou jednotku  1613/22 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu číslo popisné 
1613. Prodávat se bud obálkovou metodou s určenou minimální kupní cenou 500.000,- Kč. Byt o velikosti 1 + 1, o výměře 34,10 m2, s lodžií o výměře 2,40 m2, 
a sklepní kójí o výměře 1,3 m2 se nachází ve viii. nadzemním podlaží domu na Dukelská 2 v Hlučíně.

nabídky v zalepených nebo zapečetěných obálkách označených ,,Výběrové řízení na prodej bytové jednotky č. 1613/22,  Dukelská 3 v Hlučíně – NEO-
TEVÍRAT“, zašlete (nebo doručte osobně na podatelnu městského úřadu) na adresu městský úřad Hlučín, mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín.

Termín ukončení podávání nabídek je 31. 7. 2017, 17.00 hodin.

Nabídka musí obsahovat:
a) označení bytové jednotky (shodné s označením dle zveřejněného záměru)
b) identifikaci zájemce,

fyzická osoba: jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, kontakt (např. telefon, e-mail),
podnikající fyzická osoba: jméno, příjmení, sídlo, iČ, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, kontakt (např. telefon, e-mail),
právnická osoba: název, sídlo, iČ, kontakt (např. telefon, e-mail), doloží úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku.

c) nabízená kupní cena v Kč,
d) zamýšlený způsob využití nemovitosti,
e) čestné prohlášení zájemce, že dle platných právních předpisů má právo nabývat v   České republice nemovitosti,
f ) doložení bezdlužnosti zájemce vůči městu Hlučínu,
g) vyjádření souhlasu s podmínkami převodu
h) podpis zájemce

neúplné nabídky a nabídky obdržené po stanoveném termínu nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Bližší informace budou zájemcům poskytnuty na odboru městského majetku měÚ Hlučín, tel.: 595 020 210,  e-mail:  zmrzlik@hlucin.cz  tel. 595 020 266, 
e-mail  pavlikova@hlucin.cz

Prohlídka nabízené nemovitosti se uskuteční dne 21. června a 12. července 2017 v 15 hodin.

vlastník město Hlučín si vyhrazuje právo nerozhodnout o prodeji nemovitosti. 

Hlučínská štěrkovna se zanedlou-
ho promění v ráj motorkářů. O dru-
hém červnovém víkendu se tu bude 
konat Motoscuk, na kterém si při-
jdou na své nejen milovníci moto-
rek, ale i rockové muziky. 

Motoscuk totiž bude i letos spoje-
ný s oslavou narozenin Radia Čas 
Rock. Nabídne bohatý doprovodný 
program a spanilou jízdu Morav-
skoslezským krajem.

„I letos se bude na co dívat. Jak na 
pátek, tak i sobotu chystáme bohatý 
program. Chybět nebudou napří-
klad koncerty známých kapel, tra-
diční sobotní spanilá jízda Hlučín-
skem, během které kolona motorek 
měří vždy několik kilometrů, dále 
soutěže, kaskadérská show, dyna-

mické ukázky hasičů nebo atrakce 
v dětské zóně,“ říká organizátorka 
Julie Burša Wondrová.

Motoscuk bude i narozeninovou 
oslavou. „Své šesté narozeniny tu 
bude slavit Rádio Čas Rock, tak-
že vítáni jsou nejen motorkáři, ale 
i rockeři a vůbec všichni, kteří se 
chtějí pobavit. Věřím, že si z pro-
gramu vybere každý,“ doplnila or-
ganizátorka Julie Burša Wondrová. 

Na břehu jezera vystoupí napří-
klad kapely Škwor, Traktor, In-
finity, Bijouterrier, Forrest Jump 
a mnoho dalších. Motoscuk se bude 
konat od 9. do 11. června. 

Více informací najdou zájemci  
i na webových stránkách www.mo-
toscuk.cz.                                    (red)

U jezera si dají dostaveníčko
milovníci motorek a rocku

motoscuk přiláká každoročně na břehy Hlučínského jezera milovníky silných 
mašin. Přijedou ti s mašinami, i ti bez nich.                                                    Foto: archiv

Rathaus zve potřetí
Již třetí hudebně vizuální párty se bude konat na nádvoří historické budo-

vy hlučínské rednice. Na letošní Rathaus v pátek 17. června od 18 hodin 
vystoupí 69 Aleterego, Van Vega, Dozzy, Tester, Jan Svatos, SubRoy, Dis-
gustin Justin a Inspectre.                               (red) 

1.6. 8:30 Den s IZS – Hlučínské jezero
3 - 4.6. 9:00 Výstava pivoněk a kosatců  – KD Hlučín
6.6. 20:00 Partička – Hlučínské jezero 
8.6. 16:00 Zastupitelstvo – KD Hlučín
9. - 10. 6. Motoscuk – Hlučínské jezero
16.6. Štěrkovna Summer OPEN AIR – Hlučínské jezero
17.6. 18:00 Rathaus party – nádvoří U Bašty
21.6. 16:00 Seminář o kotlíkových dotacích – KD Hlučín 
24.6. 10:00 Streetbasketball – Hlučínské jezero
30.6. 14:00 Young Day s Óčkem – Hlučínské jezero 
Připravujeme na červenec 2017
1.7. Super den  – Hlučínské jezero
9.7. Festival kultury a hlučínských řemesel – náměstí
14. - 16.7. Prajzská řezbářská show – Hlučínské jezero
14. - 16.7. Pivní slavnosti – Hlučínské jezero
28. - 29.7. Štěrkovna open Music – Hlučínské jezero
28. - 29.7. Florbalový turnaj – Hlučínské jezero
Červenec/ srpen - Letní kina – Hlučínské náměstí, Rovniny, OKD, Bob-
rovníky, Darkovičky…

volný čas
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Parkoviště na Rovninách se začne 
stavět letos v létě. Bude na něm 
111 parkovacích míst a šest míst k 
parkování pro tělesně 
postižené.           Čtěte na straně 2

Fanoušek se s pomocí celého  
Hlučína opět chystá na rehabili-
tační pobyt. Pokladničky se pro 
něj plnily i na tradiční akcí Den 
zdraví.                  Čtěte na straně 3

Strategický dokument ke změně 
klimatu budou projednávat  
zastupitelé. Jejich jednání se 
bude konat ve čtvrtek 8. června 
od 16 hodin.      Čtěte na straně 5

Pocitové mapy letos poprvé vy-
tvářeli občané Hlučína za asisten-
ce odborníků z Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci na březnovém veřejném 
fóru. Na mapě pomocí barevných 
špendlíků označovali místa ve 
městě, která se jim líbí, či nelíbí, 
kde se cítí bezpečně a kde naopak 

nebezpečně, či kam se chodí bavit. 
Protože se do akce, kterou podpo-
řil Státní fond životního prostředí 
a ministerstvo životního prostře-
dí, tentokrát zapojilo jen několik 
desítek občanů, nejsou výsledky 
reprezentativní, ale spíše informa-
tivní. Některé informace vyplýva-
jící z postojů obyvatel města jsou 

nepochybně zajímavé. Například 
mezi místa, která se lidem nejvíce 
líbí a kde tráví rádi svůj čas, pat-
ří bezesporu Mírové náměstí, ale 
také sportovní stadion a Sportov-
ně rekreační areál. Ovšem ten také 
mnoho lidí naopak označilo za lo-
kalitu, které se jim nelíbí. Zatímco 
nejbezpečněji se obyvatelé města 

cítí na náměstí, nejméně bezpeč-
no je podle nich na autobusovém 
nádraží. Rozdílný pohled na kon-
krétní lokality města mají lidé 
rlůzných věkových kategorií, ale 
také muži a ženy. Podrobný výstup 
najdou zájemci na webu http://po-
citovamapa.nszm.cz/hlucin-2017/
nahled.                                    (iga)

Podle pocitové mapy mají Hlučíňáci rádi své náměstí

KluBy BalleRiSimo  
i PaPRSKy vozí cenné Kovy 
z mnoHa Soutěží. 

Naše město bude hostit mezi-
národní postupová soutěž Silesia 
Grand Prix v mažoretkovém sportu. 
Organizace prestižní akce se ujme 
MK Ballerisiomo a konat se bude 
v neděli 4. června v hlučínské spor-
tovní hale. Představí se na ní ma-
žoretky z České republiky, ale také 
zahraniční skupiny. 

„Bude to velká akce, tak všichni 
dorazte povzbudit domácí týmy,“ 
pozvala trenérka Ballerisima Ka-
rin Wronová.  Mažoretkový sport v 
Hlučíně slavil v minulých týdnech 
obrovské úspěchy. Dívky z MK 
Ballerisimo se o posledním dubno-
vém víkendu staly v Opavě vítěz-
kami mistrovství České republiky. 
Přivezly tři zlaté, jednu stříbrnou a 
jednu bronzovou medaili.  

„Ve finále mistrovství naše děvča-
ta opravdu zazářila,“ řekla trenérka 
Karin Wronová. 

Celá cesta za medailemi byla pod-
le trenérky náročná, s přípravou 
dívky začaly loni v září, přičemž 
nováčky v týmu musely zkušenější 
mažoretky nejprve naučit náročnou 
choreografii sestav. 

Vítězkami mistrovství ČR mažo-
retek se stala velká formace kade-
tek ve věku osm až dvanáct let, kte-

Hlučín se stává Mekkou mažoretek

ré předvedly choreografii na téma 
pohádky o Popelce. Spolu se zlatou 
medailí si dívky vybojovaly i po-
stup do nejvyšší možné výkonnost-
ní třídy. Velmi náročnou choreogra-
fii s názvem Královna říše stínů si 
připravily starší juniorky. Proká-
zaly výbornou baletní průpravu a 
předvedly precizní práci s hůlkou. 
Přivezly stříbrnou medaili a rovněž 
postup do výkonnostní kategorie A. 

Další zlatou medaili přidala juni-
orská sólistka Veronika Balarino-
vá, která s přehledem porazila 37 

svých soupeřek. Bronzovou medai-
li ve finále Mistrovství mažoretek 
v Opavě vybojovalo trio Verunka 
Guřanová, Veja Balarinová a Sárin-
ka Jandátová. „Děvčata předvedla 
energickou choreografii, ve které 
nechyběly prvky latinskoameric-
kých tanců. Tato nečekaná medaile 
byla krásnou odměnou za píli, kte-
rou dívky přípravě věnovaly,“ dopl-
nila trenérka. Roli favoritek obháji-
la děvčata s malou formací; čerstvé 
zlaté medailistky zároveň postoupi-
ly do dalšího kola v Karviné. 

„Všechny naše úspěchy na mist-
rovství, ale i v sezoně, jsou výsled-
kem práce nejen samotných děvčat, 
ale také trenérek MK Ballerisima 
Hlučín a rodičů, kteří své děti v 
tomto krásném sportu podporují,“ 
uzavřela Karin Wronová. 

Připojit se k týmu špičkových ma-
žoretek z Hlučína mohou i další zá-
jemkyně, stačí přijít kterýkoliv pá-
tek v 16.30 do tělocvičny Základní 
školy dr. M. Tyrše v Hlučíně, kde 
MK Ballerisimo trénuje.

Dařilo se také týmům Paprsků 
Hlučín, které trénují v tělocvičně 
Základní školy Hlučín - Rovniny. 
Z Mistrovství Moravy, které se ko-
nalo ve Vyškově, a následně z Mis-
trovství České republiky, které se 
odehrálo v Opavě, přivezly několik 
cenný kovů. 

Tituly druhý vicemistr Moravy 
získaly v sobotu ve Vyškově kadet-
ky vedené trenérkou Terkou Kre-
mrovou a také seniorky pod vedení 
Katky Kučerové. Juniorky v sobotu 
bohužel přišly o medailové umístě-
ní kvůli penalizaci za zapomenuté 
identifikační karty. Do finálových 
soubojů, které se uskuteční v násle-
dujících týdnech, postupují všech-
ny tři týmy Paprsků. 

V neděli v Opavě čekala juniorky 
bitva o finále Mistrovství České re-
publiky výkonnostní třídy B. 

Pokračování na straně 9

mažoretky mK Ballerisimo vystupovaly také na letošním otevírání turistické ob-
lasti opavské Slezsko, které se v květnu odehrálo na březích Hlučínského jezera 
a přišlo se na něj bavit několik tisíc lidí.                                         Foto: Kamil vitásek

míSto KytiČKyn
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PaDeSát let v životě JeDince i měSta (7. díl – rok 2010)n
Čtvrtého ledna 2010 bylo zavede-

no autobusové spojení Hlučín – Dě-
hylov – Ostrava – Poruba, nynější 
linka č. 75. 

Desátá tříkrálová sbírka přinesla 
Charitě Hlučín částku 1,6 milionů 
korun. 

Lednové vytrvalé sněžení 
a námraza způsobily nepříjemnosti 
řidičům i chodcům. Sněhová nadíl-
ka udělala radost dětem a naopak 
starosti dospělým. Shazování sněhu 
a ledu ze střech a úklid sněhu před 
domy nebral konce.

V zaplněném sále Kulturního 
domu Hlučín se 4. února konala 
konference k 90. výročí připojení 
Hlučínska k Československu. 

Městská televize změnila název na 
Televizní studio Hlučín. 

Květnové a červnové vytrvalé 
deště zaplavily ulice a sklepy domů 
a to zejména v okolí Jasénky, po na-
šemu Brudku. 

Stromy na náměstí se staly nebez-
pečnými. Padlo rozhodnutí, že se 
musí vykácet a vysadit nové. 

Po více než čtyřiceti letech se do 
města vrátil majáles. 

Rada města schválila projektový 
záměr Muzea Hlučínska vybudovat 
v prostorách hospodářské budovy 

Přivítali jsme:
Alex Jakým *2017
Patrik Chamrád *2017
Sofie Jackovičová *2017
Jiří Thomis *2017

Jubilanti:
Anna Víchová *1932

zámku stálou expozici s názvem 
„Kdo jsou lidé na Hlučínsku“.

Slavná Kremerová vila architektů 
bratří Šlapetů nás reprezentovala 
v Praze na výstavě s názvem Slavné 
vily Čech, Moravy a Slezska. 

Začala investiční akce, během kte-
ré se rozšířila kanalizace o devade-
sát nových přípojek na Rovninách 
a intenzifikovala se čistička odpad-
ních vod na Jasénkách. Odhad ná-
kladů činil 80 milionů korun.

Hlučín, spolu s Novým Jičínem 
a Přerovem, soutěžil o nejkrásnější 
náměstí. Vítězný Přerov získal 10 
195 hlasů, bronzový Hlučín 1690.

V září oslavila Základní škola 

Hlučín OKD 45. výročí vzniku. 
Výstavba školy probíhala po pavi-
lonech. Ve školním roce 1967/68 
byla dokončeno všech šest pavilo-
nů. Spojovací chodby mezi jednot-
livými pavilony byly dobudovány 
až v roce 1972. Ředitely školy byli 
v průběhu doby Bačovský, Hřiv-
ňacká, Bartáková, Lindovský. 

Uplynulo devadesát let od založe-
ní gymnázia. Slavnostní akademie 
se v Kulturním domě Hlučín kona-
la 1. října. Den otevřených dveří se 
uskutečnil o den později. 

V prosinci ozdobil náměstí Vá-
noční strom.            Anna Heczková

bývalá archivářka 

Po čtyřech desetiletích se v  roce 2010 vrátil do města majáles. akce se stala 
opět vyhledávanou příležitostí k setkání mladých.                 Foto:  michal Kubíček

Klub seniorů Hlučín zve do svého středu další aktivní 
členy. „Uvítali bychom, pokud by se k nám přidali dal-
ší členové, kteří by byli ochotni ujmout se organizace 
některých společných akcí. Věkový průměr našich čle-
nů je vysoký, většina už nechce nic pořádat. Pomohlo 
by, kdyby se k nám přidali i aktivnější senioři,“ vyzva-
la vedoucí klubu Drahomíra Jandátová.   

Klub seniorů Hlučín se schází na hlučínském zámku 
co čtrnáct dní, každý lichý čtvrtek v měsíci zhruba od 
11 do 16 hodin. Další setkání se budou konat 1. a 15. 
června. Členové klubu si povídají, hrají karty a další 
společenské hry, domlouvají společné zájezdy. Napří-
klad v květnu se byli podívat v Marlence, společně vi-
děli v Opavě výstavu o Lichtenštejnech, v červnu se 
chystají na sportovní hry do Bělé. „Aby se zájemce 
z Hlučína mohl stát členem klubu, stačí, aby se přišel 
domluvit na některé z našich setkání. Moc se těšíme na 
čerstvé posily,“ doplnila Drahomíra Jandátová.     (iga)   

Klub seniorů Hlučín 
hledá posily

Sousedé 55+ 
zvou na blešák 
i humor

Sousedé 55+ nabízí skvělý začá-
tek prázdnin. Zatímco měsíce du-
ben a květen se nesly převážně ve 
znamení turistiky v okolí Hlučína, 
v červnu se sejdeme již tradičně na 
blešáku v prostoru spolku ve Sleza-
nu na Mírovém náměstí v Hlučíně. 
Vítáni jsou všichni, kteří chtějí při-
spět, nebo si něco odnést. Blešák se 
koná ve čtvrtek 8. června od 10 do 
17 hodin. 

Loňský úspěch amatérského před-
stavení Propletenec nás inspiroval 
k uspořádání dalšího představení. 
První sobotu v červenci, 1. červen-
ce v 15 hodin vystoupí v sále Sleza-
nu HUMOR.OVA,  první Stand-up 
comedy skupina v Ostravě. Čtyři 
mladí muži přidali ke klasice v po-
době stand-up comedy další prvky, 
jako jsou skeče a improvizace. Tím 
se jejich představení stalo mimo-
řádně pestrým. Heslem Humoro-
vy je: humor a legrace na prvním 
místě. Věříme, že to bude příjemné 
a veselé sobotní odpoledne pro ty, 
kterým nevadí uvolněný jazyko-
vý projev. Děti proto raději nechte 
doma.            Růžena Dvořáčková

Spolek 55+

občané



Zahradnictví Michňa

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

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

zahradnictvimichna@seznam.cz

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

hnojiv, zahradních substrátů, postřiků a semen,
keře na živý plot od 24kč/ks

UVB TECHNIK s.r.o.
přijme do HPP

technika/čku elektro:

PRACOVNÍ NÁPLŇ: 
Výroba, montáž, servis a instalace měřících přístrojů.

POŽADUJEME: 
Vyučení s maturitou nebo SŠ, elektro vzdělání, ŘP sk. 

B, znalost anglického jazyka a PC.

NABÍZÍME: 
Nadprůměrnou mzdu, výborný kolektiv, možnost 

poznání celého světa, 5 týdnů dovolené a stravenky.

KONTAKT: UVB TECHNIK s.r.o., Ostravská 79A, Hlučín
www.uvbtechnik.cz

E-mail: pavel.v@uvbtechnik.cz



Pronajmu dlouhodobě
nebytový prostor (místnost) o ploše 24 m2

v Hlučíně, Hrnčířská 22, 1. patro.
Místnost je samostatně přístupná,

s alarmem, umyvadlem. Vhodná
na kancelář, masáže, učebna apod.

Informace na tel. 608 71 24 23, p. Cigan.




