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hlučínskénoviny

Tomáš Klus a jeho Cílová skupina 
vystoupí na festivalu Štěrkovna 
Open Music s Janáčkovou  
filharmonií Ostrava.   

               Čtěte na straně 6

Únorové vítání sedmadvaceti  
nových občánků  bylo opět 
dojemné a láskyplné. Další se bude 
v obřadní síni radnice konat v létě.   

Čtěte na straně 4

Mší pod širým nebem vyvrcholí v 
Hlučíně setkání mládeže 
s biskupem. Konat se bude 
v neděli 18. března. 

Čtěte na straně 2

Sedm pejsků se dosud vystřída-
lo v novém hlučínském útulku pro 
psy, které město Hlučín otevřelo 
loni na podzim. Dva se brzy vrá-
tili zpět ke svým majitelům, čtyři 
našli nový domov. Zásluhu na tom 
mají všichni, kdo prostřednictvím 
sociálních sítí pomohli šířit infor-
mace o ztracených pejscích. 

„Moc děkujeme za sdílení pří-
spěvků z facebookových stránek 
TS Hlučín s fotografiemi psů, kte-
ří skončili v útulku. Jen díky tomu 
se u nás zatoulaní pejsci v posled-
ní době moc dlouho nezdrží. Do-

stává se jim sice veškeré potřebné 
péče, ale bez intenzivnějšího kon-
taktu s lidmi je jim v kotcích sa-
mozřejmě smutno,“ řekl Martin 
Svoboda z TS Hlučín, který má 
záchytnou stanici pro psy na sta-
rosti. V útulku aktuálně zůstává 
jeden pes. Z nepochopitelných dů-
vodů už od podzimu loňského ro-
ku čeká marně na nového páníčka 
kříženec německého ovčáka.

„Je hravý, temperamentní, po-
slušný, mazlivý, miluje lidi. 
S nadšením plní všechny pokyny,“ 
komentoval povahu asi dvouleté-

ho Cara, jak ho v útulku pojmeno-
vali, správce stanice Roman Seleš. 
Zájemci o psy najdou všechny po-
drobnosti na internetových strán-
kách www.tshlucin.cz.     

Hlučínský útulek nyní bude mít 
dva maskoty. Autorkou obrázků 
černého a bílého psa, kteří budou 
zdobit informační ceduli záchyt-
né stanice, je Taťána Černá, frek-
ventantka výtvarného ateliéru Vi-
ridian. Hlučínský ateliér přispěl 
už k slavnostnímu otevření no-
vé záchytné stanice zapůjčením 
části výstavy na téma psů z útul-

ků a množíren. Cílem bylo upo-
zornit na smutné osudy psů, na je-
jichž počátku je lidská lhostejnost 
a nezodpovědnost. Taťánu Černou 
potěšilo, že může svými obráz-
ky prospět. „Pokud člověk tvoří 
a jeho práce se líbí a následně ješ-
tě vidí efekt v dalším využití, je to 
krásný, hřejivý pocit. Každý sku-
tek by měl být obdařen smyslem, 
v tomto případě se to povedlo na 
100%. Ať obrázky přinesou útulku 
co nejvíce pozitivního,“ prohlásila 
autorka. Sama má psy moc ráda.

Pokračování na straně 5

Pejsci se teď v hlučínském útulku dlouho nezdrží

Na třetí ročník soutěže mažoretek Zlatá hlučínská hvězda se sjelo na 600 soutěžících z 23 týmů, vět-
šinou z Moravskoslezského kraje a nejbližšího okolí, ale také z Polska. To je obrovský skok, proto-
že na prvním ročníku měřily síly tři stovky dívek. Akce se konala v neděli 25. února opět v hlučínské 
sportovní hale. „Letos jsme zaznamenali také velký zájem diváků, přišlo jich bezmála sedm stovek,“ 
prozradila hlavní pořadatelka Eva Neubauerová z městské organizace Sport a kultura Hlučín.    (iga)

Zlatá hlučínská hvězda
přilákala na 700 diváků

Kříž se vrátí opět na místo
Kříž v ulici Rovniny i s pozemkem pod ním 

získá do svého majetku město Hlučín. Na svém 
únorovém jednání o tom rozhodli zastupite-
lé. Soukromí vlastníci vyšli vstříc vedení měs-
ta a rozhodli se kousek pozemku, na němž sto-
jí drobná sakrální stavba, Hlučínu věnovat. Kříž 
už byl ve špatném technickém stavu. Hrozilo, 
že nevydrží otřesy způsobené těžkou technikou 
v průběhu oprav ulice Rovniny plánovaných na 
letošní rok. Město, které se nyní stane jeho vlast-
níkem, ho tedy může nechat opravit. Kříž už je 
u restaurátora, zpět na původní místo se vrátí po 
dokončení rekonstrukce ulice.                          (iga)

Město otestuje elektromobil 
Elektromobil e-golf by mohlo získat město 

Hlučín. Pokud to radní schválí, dostane radni-
ce vůz do desetiměsíční výpůjčky od firmy Sie-
mens. V takovém případě ho zástupci města pře-
vezmou v úterý 27. březn a zájemci si ho mohou 
prohlédnout na Mírovém náměstí v 10 hodin.  

„Město bude muset koupit nový osobní au-
tomobil. Protože chceme přispět k ekologiza-
ci dopravy, uvažujeme o elektromobilu. Ale rá-
di bychom si ho nejprve otestovali,” vysvětlila 
místostarostka Hlučína Blanka Kotrlová. Elekt-
romobil v užitkové verzi už má od loňského roku 
městská příspěvková organizace Sport a kultura 
Hlučín, která s ním obhospodařuje areál Hlučín-
ského jezera. Město také počítá s výstavbou pl-
nící stanice CNG, jejíž součástí bude i rychlodo-
bíjecí stanice pro elektromobily.               (iga)

Závody mažoretek v Hlučíně patří k zvlášť atraktivní podívané.                                                        Foto: Alan Godi



SLOVO STAROSTYn

hlučínskénoviny [2]

Stojíme na důležitém milníku
A je to tady! V po-

lovině února zve-
řejnilo ministerstvo 
financí na svých 
stránkách veřej-
nou zakázku na prv-

ní etapu sanace, rekultivace a revi-
talizace území po těžbě štěrkopísku 
u Hlučína. Firmy, které by měly zá-
jem pustit se do prací zahrnujících 
především protipovodňová opatře-
ní kolem Hlučínského jezera v obje-
mu několika stovek milionů korun, 
mohou podávat své nabídky do 22. 
března.  Pokud se tedy nestane nic 
nepředvídatelného, měla by revitali-
zace, připravovaná už od roku 2006, 
odstartovat ještě v letošním roce. Za-
vršilo by se tak úsilí několika poli-
tických reprezentací města, ale také 
úředníků hlučínské radnice, kteří na 
přípravě projektu intenzivně praco-
vali. V posledních třech letech jsme 
jeho prosazování do vládních pri-
orit věnovali hodně energie, osob-
ně jsem jednal s několika ministry, 
vysvětloval jsem na různých úrov-
ních význam revitalizace pro další 
možný rozvoj oblasti s největším re-
kreačním potenciálem v Moravsko-
slezském kraji. Společně a Povodím 
Odry jsme upozorňovali na rizi-
ka hrozící v případě další velké vo-
dy, pokud nebudou vybudovány vyšší 
hráze. Město nechalo zhotovit ana-
lýzu, kolik nových pracovních míst 
projekt přinese v době své realizace 
i po ní. Nastínili jsme, co všechno by 
mohlo jednou na březích Hlučínské-
ho jezera vyrůst. Teď mám pocit, že 
stojíme na jednom z důležitých mil-
níků Hlučína. Dva roky, po které by 
se měly na naší štěrkovně odehrávat 
hlavní stavební práce, uplynou ja-
ko voda v blízké Opavici. Pak skončí 
mnohaleté stavební uzávěry a Hlu-
čínské jezero se může postupně stát 
významným centrem zábavy, odpo-
činku i rekreační turistiky pro celý 
region. Budu rád, že jsem byl mezi 
těmi, kteří tomu napomohli.   

město

Unikátní příležitost zúčastnit se 
mše pod širým nebem s více jak pě-
ti sty mladými lidmi budou mít oby-
vatelé Hlučína v neděli 18. března 
v 10:30. 

Mše na Mírovém náměstí bude 
vyvrcholením Biscupu, třídenního 
setkání mládeže ostravsko-opavské 
diecéze s biskupem, které se letos 
uskuteční v Hlučíně. Celebrovat by 
ji měl biskup František Václav Lob-
kowicz, doprovázet ji bude míst-
ní schola. První mše se bude konat 
už v sobotu 17. března ve 12 hodin 

v Ludgeřovicích. Setkání mládeže 
s biskupem pořádá Diecézní cent-
rum mládeže a Diecézní středisko 
mládeže se sídlem ve Staré Vsi nad 
Ondřejnicí Biskupství ostravsko-
-opavského. 

„Mladí lidé se schází s otcem bis-
kupem vždy týden před Květnou 
nedělí, kdy církev slaví Světový 
den mládeže. Tradici těchto setkání 
zavedl sv. Jan Pavel II., který k těm-
to společně stráveným okamžikům 
vybídl mládež a biskupy na celém 
světě v roce 1986. Někde pořádají 

setkání vždy na stejném místě, v os-
travsko-opavské diecézi se akce ko-
ná od roku 2000 pokaždé v jiném 
městě,“ informovala vedoucí odbo-
ru rozvoje Městského úřadu Hlučín 
Darina Krejzlová. 

Setkání, které se uskuteční pod 
záštitou starosty Hlučína Pavla 
Paschka, podpoří město hned ně-
kolika způsoby. Za zvýhodněných 
podmínek poskytne prostory Čer-
veného kostela a sportovní haly, za-
jistí ubytování v základních školách 
a věnuje pět tisíc korun na pamět-

ní náramky pro účastníky setkání. 
„Sobotní dopoledne bude mít pro 
účastníky akce spíše poutní charak-
ter. Po ranních katechezích se lidé 
vydají na Pouť naděje do Ludgeřo-
vic. Po návratu si vyberou nejrůz-
nější aktivity sportovní, kulturní či 
duchovní. V podvečer budou mít 
možnost rozhodnout se mezi jedním 
ze čtyř workshopů podle témat, kte-
rá se mohou dotýkat jejich života,“ 
prozradil Jan Slavík, ředitel Diecé-
zního centra mládeže ze Staré Vsi 
nad Ondřejnicí.                          (iga)

Mše pod širým nebem završí setkání s biskupem

VěTŠí KáCení MěSTO 
KOnZuLTuJe S AGenTuROu 
OCHRAnY příRODY A 
KRAJinY.  

Topoly podél Ostravské v Hlučíně 
jsou přestárlé a nebezpečné pro au-
ta i chodce. Městu Hlučín to potvrdil 
známý dendrolog, bývalý ředitel Ar-
boreta Slezského zemského muzea 
v Novém Dvoře, Miroslav Frank. 

„Životnost topolů, které se k nám 
původně dostaly z Lombardie, je 
v našich chladnějších zeměpisných 
šířkách asi čtyřicet let. Stromy kolem 
Ostravské mají padesát, šedesát let. 
Skáceny už měly být dávno,” uvedl 
Miroslav Frank. Vyvrátil tak obavy 
občanů, že město nechává bezdůvod-
ně kácet zdravé stromy. Původní alej 
nahradí lípy, které odcloní od silnice 
nižší keřové patro. Nové stromy bu-
dou korespondovat i s budoucí kon-
cepcí Zámeckého parku. 

Stejně jako v minulých letech, i 
letos se v Hlučíně v únoru a břez-
nu, tedy během měsíců vegetační-
ho klidu, kácí stromy, které už jsou 
přestárlé, nemocné nebo které ros-
tou v místech, kde se letos chystají 
stavební úpravy. Komplexně se bu-
de řešit zeleň mezi bytovými domy 
blízko ZŠ dr. M. Tyrše, kde dendro-
log hodnotil celkem 117 stromů. 

„Projekt, na který město získalo 
dotaci z Operačního programu ži-
votního prostředí, doporučila Agen-
tura ochrany přírody a krajiny. Sou-
částí komplexního biologického 
posouzení lokality je i doporuče-
ní umístit v lokalitě ptačí budky,” 
informovala vedoucí investiční-
ho odboru Městského úřadu Hlu-
čín Gabriela Dihlová.  Z  32 stromů 
navržených projektem je povoleno 
skácet pouze 24 stromů. Ve špat-
ném stavu je zejména alej sakur 
a zbytky aleje hlohu. Kvůli špatné 

Skácené stromy nahradí nová výsadba

stabilitě jsou neperspektivní smrky 
ztepilé. Některé stromy stíní bytové 
prostory, proto se budou nahrazovat 
jinými druhy. Místo vykácených 
se bude vysazovat čtyřicet nových 
stromů, konkrétně slivoně, viš-
ně, magnolie, javory, duby, katal-
py a habry s obvody kmínku od 16 
do 20 centimetrů a dále devatenáct 
solitérních keřů a 2800 drobnějších 
keříků. Řešení zeleně navazuje na 
obnovu chodníků ve vnitrobloku. 

Kvůli netrpělivě očekávané rege-
neraci náměstí panelového sídliš-
tě OKD se pokácely dvě břízy, dvě 
borovice a tři javory. Místo nich se 
vysadí pět okrasných višní a dva 
akáty. Plánovanému propojení Hrn-
čířské muselo ustoupit sedm stromů 
a dva keře. Místem, kde rostly, totiž 
povede zcela nová ulice. V budouc-
nu ji bude lemovat alej s jednou sli-
voní a sedmi ambroněmi západ-
ními. Odbor životního prostředí 

Městského úřadu Hlučín vždy na 
jaře posuzuje stav dřevin a prová-
dí každoroční pravidelnou údržbu 
keřů a stromů, kácí stromy napade-
né chorobami a houbami, případně 
přestárlé dřeviny. 

„Rozsáhlejší údržbu zeleně při-
pravujeme pokaždé ve spolupráci 
s Agenturou ochrany přírody a kra-
jiny. Každé tři roky necháváme dě-
lat dendrologické posudky a ořezy 
stromů v ulici Písečná, ořezy v ulici 
Dr. E. Beneše, na dopravním hřišti 
a v městském parku i v parcích na 
OKD,  provádí se též ořezy památ-
ných stromů,” informovala vedou-
cí odboru životního prostředí Soňa 
Prášková. Letos se budou posuzo-
vat stromy rostoucí na levé straně 
sídliště OKD na pozemcích, kte-
ré se nedávno převáděly na město. 
Pro tuto lokalitu se proto bude dělat 
územní studie sídelní zeleně.     

Ivana Gračková

Získané dotace na zeleň od roku 2009 do roku 2016:
- Regenerace panelových sídlišť, OKD, i. etapa – MMR – 171 tis. – 2009
- Modernizace zahrady Dětská rehabilitace – ROp - 450 tis. -  2010
- Výsadba aleje hrušní na ul. Severní OKD – nadace ČeZ – 120 tis. – 2011
- Výsadba izolační zeleně okolo zámku – OpŽp - 218 tis. – 2013
- projekt kácení a výsadeb na sídlišti Rovniny – OpŽp - 2.300 tis. – 2013
- Výsadby na fotbalovém stadionu Darkovičky – OpŽp - 662 tis. – 2013
- park volnočasových aktivit Darkovičky – OpŽp - 3.811 tis. – 2013
- Revitalizace zeleně u DDM – OpŽp - 531 tis. – 2014
- Komplexní řešení lokality mezi BD u ZŠ Dr. M. Tyrše – OpŽp – 876 tis.- 2016

Takto vypadala jedna z  lip pokácených v místě budoucí nové uličky v centru 
Hlučína.                        Foto: ivana Gračková
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n vybrala dodavatele komplexní-
ho řešení zeleně v lokalitě mezi 
bytovými domy blízko Základní 
školy dr. M. Tyrše. Práce provede 
společnost Semita-DS z Veřovic. 
n rozhodla navrhnout na ocenění 

u příležitosti Dne učitelů 2018 
v rámci Sdružení obcí Hlučínska 
ředitelku Domu dětí a mládeže 
Hlučín Marcelu Košákovou a ře-
ditele Základní školy Hlučín Hor-
nická Miroslava Franka. Ředitel-
ku Základní školy dr. Miroslava 
Tyrše Ivanu Staňkovou navrhla 
na ocenění Moravskoslezského 
kraje. 
n rozhodla o poskytnutí záštity sta-

rosty města Hlučína nad komor-
ním koncertem Mezinárodního 
hudebního festivalu Leoše Janáč-
ka 21. června 2018. 
n schválila nové závazné ukazatele 

rozpočtů příspěvkových organi-
zací města Hlučína na rok 2018 
a pravidla pro provádění změn 
v těchto rozpočtech. 
n rozhodla, že zhotovitelem projek-

tové dokumentace akce k opravě 
chodníku v Jandově ulici bude 
společnost Ateliér 5, která nabíd-
la ve výběrovém řízení nejnižší 
cenu 90 tisíc korun.  
n povolila výjimku z počtu žáků ve 

třídách Základní školy a mateř-
ské školy Hlučín-Bobrovníky ve 
školním roce 2017/2018. V dal-
ších základních školách v Hlu-
číně jsou počty dětí dostatečné 
a výjimky nejsou zapotřebí. 
n rozhodla poskytnout peněžité 

dary dobrovolným dárcům krve. 

RADA MěSTA V ÚnORun

město

SLuŽBY nOVé KAnCeLáře 
A DěTSKé ReHABiLiTACe 
HLuČín Se MOHOu 
V BuDOuCnu VíCe pROpOJiT.

Novou poradnu pro rodiny s dětmi 
otevřelo na začátku února v Hlučí-
ně Centrum sociálních služeb Ost-
rava, které dlouhodobě spolupracu-
je se sociálním odborem Městského 
úřadu Hlučín. Nová kancelář So-
ciálně aktivizační služby pro rodi-
ny s dětmi vznikla v budově Dětské 
rehabilitace Hlučín na základě po-
žadavků rodin bydlících na Hlučín-
sku. Rodiny musely dříve buď do-
jíždět do centrály v Ostravě, což 
je právě pro sociálně slabší rodiny 
problém, nebo žádat návštěvu pra-
covníka u sebe doma. To bylo ale 
neoperativní a zároveň pro mnohé 
rodiny těžko akceptovatelné. 

„Novou kanceláří se snažíme ob-
čanům Hlučínska ulehčit dostup-
nost naší služby. S požadavkem na 
její otevření se na nás obrátili i pra-
covníci sociálního odboru Měst-
ského úřadu v Hlučíně, kteří chtě-
jí službu nabízet rodinám v tíživé 
sociální situaci,” vysvětlila Veroni-
ka Zajícová, vedoucí Sociálně ak-
tivizační služby pro rodiny s dětmi  
v  Ostravě. 

„O otevření kanceláře jsme usilo-
vali již delší dobu, v Hlučíně je po-
třebná a dojíždění do Ostravy bylo 
pro mnohé rodiny v tíživé situaci 
neřešitelné,” uvedla vedoucí odbo-
ru sociálních služeb hlučínské rad-
nice Lenka Petermannová. 

Podle místostarostky Blanky 
Kotrlové bylo rozšíření různých fo-
rem bezplatného poradenství pro li-
di v sociálně tíživé situaci jedním 

Na poradnu čekaly rodiny v tísni

z požadavků veřejného fóra občanů 
Hlučína. „V loňském roce absenci 
dostatečně širokého spektra těchto 
poradenských služeb občané připo-
mínkovali na jarním veřejném fóru. 
Jsme moc rádi, že se nám podařilo 
v podstatě do roka jejich požadavek 
naplnit,“ uvedla místostarostka. 

Radost z otevření nové služby má 
i Radmila Löwová, ředitelka Dět-
ské rehabilitace Hlučín, v jejichž 
prostorách kancelář sídlí: „Vní-
máme velmi pozitivně, že novým 
nájemníkem uvolněných prostor 
v naší budově je právě Sociálně ak-
tivizační služba. V jednom objektu 
se díky tomu poskytují dvě různé 
služby orientované na pomoc rodi-
nám s dětmi. Je dobře, že se služby 
pro tuto cílovou skupinu ve městě 
rozšiřují. Na kancelář se může ob-
rátit kterákoli rodina, která se potý-
ká se zdánlivě neřešitelným problé-
mem.“ 

V budoucnu by se navíc mohly 
služby městského zařízení Dětská 
rehabilitace Hlučín a nové kance-

láře více propojit a poskytovat celý 
balíček služeb i rodinám dětí s po-
stižením, byť to nebyl prvotní zá-
měr. 

Kancelář nabízí sociálně slabším 
rodinám s dětmi podporu při péči 
o děti a domácnost, pomoc při za-
jištění lékařské péče pro všechny 
členy rodiny, podporu při hospo-
daření rodiny a řešení dluhů rodiny 
včetně insolvence, případně oddlu-
žení. Dále služba poskytuje podpo-
ru při hledání vhodného bydlení či 
zaměstnání. Další aktivitou je po-
moc se získáváním rodičovských 
dovedností. 

„Pracovníci služby také pomáhají 
řešit vzniklé konfliktní situace rodi-
čům, kteří společně již nežijí a je-
jichž hádkami je ohroženo dítě,  
zprostředkovávají dohody mezi ro-
diči nebo zajišťují asistenci při pře-
cházení dítěte mezi rodiči tak, aby 
se situace zklidnila a dítě nemuselo 
čelit konfliktům mezi rodiči,” dopl-
nila Veronika Zajícová.

Ivana Gračková

Slavnostní přestřižení pásky se odehrálo na začátku února. Teď už je poradna  
v plné práci.                                       Foto: Dáša Sklenářová

Farmářské trhy, které si od roku 
2015 získaly v Hlučíně velkou ob-
libu, se výrazně promění.  V sobo-
tu 14. dubna se na náměstí poprvé 
představí farmářský festival jídla 
s názvem Dobroty na ulici. 

„Původně jsme uvažovali o úpl-
ném zrušení farmářských trhů, pro-
tože kvůli nutnosti zavést elektro-
nickou evidenci tržeb ubylo mnoho 
tradičních prodejců. Ale informa-
ci, že by město mohlo o své tradič-
ní setkávání na náměstí přijít, Hlu-
čínští naprosto odmítli akceptovat. 
Proto jsme se rozhodli změnit pů-
vodní koncept a nabídnout obdo-
bu trhů v trochu jiném kabátě,“ ře-

kl Petr Breitkopf, ředitel pořádající 
městské organizace Sport a kultura 
Hlučín. 

„K prodejcům domácích výpěst-
ků či drobných řemeslných výrob-
ků přibudou nově food worksho-
py, ochutnávky jídla a další gastro 
zážitky založené zejména na re-
gionálních potravinách,“ prozra-
dila vedoucí kulturního domu a 
autorka projektu Veronika Anton-
číková. Zároveň vyzvala zájem-
ce z řad hlučínských občanů, kteří 
se chtějí pochlubit svým kuchař-
ským nebo pekařským uměním, 
aby se hlásili mailem na adrese 
vedouci.kd@sak-hlucin.cz. 

„Pečete skvělé mufiny? Vaše do-
mácí limonáda nemá konkurenci? 
Děláte si domácí chleba ve vlast-
ní peci? Ozvěte se a zablokujte si 
prodejní místo na našem festivalu 
Dobroty na ulici,“ vyzvala Vero-
nika Antončíková. Akce odstartuje 
v 8 hodin běžným prodejem, hlavní 
část festivalu jídla bude na progra-
mu od 10 do 14 hodin. 

V příštích měsících se dá očeká-
vat, že prodejci místních výrobků 
se na trhy opět vrátí. Poslanci totiž 
avizují úpravu původně plánované 
3. a 4. vlny zavedení EET, která už 
by se nemusela vztahovat na malé 
prodejce a pěstitele.                 (iga)

Dobroty na ulici provoní v dubnu náměstí
O trochu lépe se bude chodit 

v Hlučíně po letošní stavební se-
zóně i zásluhou městské obchod-
ní společnosti TS Hlučín. Firma už 
stihla opravit chodník v ulici Hor-
nické a začala opravovat chodník  
v ulici Čs. armády. 

Na hřbitově Březiny se budou dě-
lat nové chodníčky, které umož-
ní rozšířit prostory o další hrobo-
vá místa. Budoucí mobiliář bude ve 
stejném designu jako ten dosavadní. 
Dále budou technické služby opra-
vovat chodníky v části ulic Písečná, 
J. Seiferta a Dukelská a také u au-
tobusové zastávky na Rovninách. 
Poškozené obruby se budou mě-
nit v ulicích Květná, Krátká, Horní, 
Na Valech, Úzká, Růžová a Škol-
ní.                                             (iga)

Technické služby letos
opraví řadu chodníků 
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Termín svozu komunálních odpa-
dů o velikonočních svátcích se bude 
měnit. „Pravidelný svoz, který by 
se měl dle harmonogramu odehrát 
o velikonočním pondělí 2. dubna, 
se uskuteční v náhradním termínu 
v sobotu 30. března,“ informovala 
vedoucí odboru životního prostředí 
a komunálních služeb Soňa Práško-
vá. Změna se týká svozové oblasti 
celých Bobrovníků, ulice Rovniny 
od Vodárny ve směru na Vrablovec, 
ulice Boční, Na Závodí, a Jasénky 
z ulice Písečná a Malánky.       (red)

O Velikonocích se
odpad vozit nebude

Sedmadvacet dětí přivítali staros-
ta Pavel Paschek a místostarostka 
Blanka Kotrlová mezi novými ob-
čánky Hlučína v pátek 16. února na 
slavnostním setkání v obřadní síni 
hlučínské radnice. 

„Z dětí, které se účastnily slav-
nostního vítání občánků, bylo tři-
náct děvčátek a čtrnáct chlapců, 

takže tentokráte byli kluci a dívky 
tak půl na půl,” uvedla Tereza Ši-
mánková z odboru rozvoje Měst-
ského úřadu Hlučín. 

Pokud budou mít rodiče dětí na-
rozených ve druhé polovině roku 
2017 a v roce 2018 zájem, mohlo 
by se další vítání občánků konat le-
tos v červnu.                             (iga)

Další vítání občánků až v létě

není divu, že vítání občánků označuje starosta města pavel paschek za svou 
nejmilejší povinnost.                                        Foto: ivana Gračková

Odchyt toulavých koček připravu-
je na březen město Hlučín. Vychá-
zí tak vstříc části občanů, kteří si 
na přemnožení bezprizorních koček 
a jejich následnému množení opa-
kovaně stěžovali. 

Radní na svém prosincovém jed-
nání rozhodli, že se situace bu-
de řešit v lokalitách, kde je největ-
ší kumulace toulavých koček. První 
odchyt se odehraje v termínu od 12. 
do 15. března v oblasti ulice Na Zá-
vodí, odkud přišlo nejvíce připomí-
nek.  

„Kočky budou odchytávat strážní-
ci do speciálních sklopců. Do kle-
cí umístí návnadu a poté je budou 
vždy ráno a večer kontrolovat. Od-
chycená zvířata převezou do vete-
rinární ambulance, kde veterinář 
kocoury vykastruje a kočky sterili-
zuje, aby se nadále nemohli množit. 
Po rekonvalescenci budou zvířata 
opět vypuštěna v místě odchytu,“ 
vysvětlila vedoucí odboru životní-
ho prostředí a komunálních služeb 
Soňa Prášková. 

Protože neexistuje žádná eviden-

ce ani čipování koček, žádá město 
všechny chovatele a majitele, aby 
v určených dnech nenechali své 
kočky volně pohybovat. 

„Uvědomujeme si, že pro chova-
tele koček to bude určitá nepříjem-
nost, ale bohužel není jiné cesty jak 
situaci s přemnoženými toulavý-
mi kočičkami ve městě řešit. Ne-
ní možné, aby tady nekontrolova-
ně přibývalo nebohých zvířat, která 
nebudou mít patřičnou péči,“ ře-
kl starosta Hlučína Pavel Paschek 
k chystanému opatření.       (iga)

JAKMiLe SKOnČí ZiMní 
OŠeTřOVání KOMuniKACí, 
ODSTARTuJí OpRAVY A 
ÚDRŽBY.

Prosincové a lednové větry a ná-
sledně sněžení a mrazy pořádně 
potrápily pracovníky městské ob-
chodní společnosti TS Hlučín. I za 
nepříznivého počasí se snažili uklí-
zet v brzkých ranních hodinách sil-
nice a chodníky tak, aby je měli ob-
čané sjízdné a schůdné už při ranní 
cestě do práce. „Byly dny, kdy chla-
pi nastupovali do práce už o půl tře-

tí ráno, nebo spíše v noci,“ uvedl ře-
ditel TS Hlučín Roman Šťastný. 

Většinu komunikací firma v zimě 
ošetřuje inertními materiály, kte-
ré jsou ekologičtější než sůl a její 
směsi. „Prostory autobusových za-
stávek nebo přechodů pro chodce 
musíme ale sypat solí, je tam vel-
ké nebezpečí úrazu,“ uvedl Šťastný.  

Jakmile to klimatické podmínky 
dovolí, začnou pracovníci společ-
nosti s pravidelným ořezem dřevin, 
případně kácením určených nemoc-
ných či poškozených stromů, kte-
ré se dělá v době vegetačního kli-

du. „Vytěžené dřevo prodáváme 
vesměs na otop. Inkasované pe-
níze nezůstávají technickým služ-
bám, výnosy z prodeje se odvádí do 
rozpočtu města,“ objasnil Roman 
Šťastný. 

Na jarní měsíce je v plánu také 
kontrola stability sloupů veřejného 
osvětlení podél silnice I/56. „Na-
šim úkolem je též běžná údržba ve-
řejného osvětlení. Poruchy opravu-
jeme na základě požadavků města 
a také podnětů občanů. Lidé nás na 
ně upozorňují třeba mailem, ale od 
loňského roku využívají i aplika-

ci Hlučín v mobilu,“ uvedl ředitel.
Letos budou technické služby dě-

lat v Hlučíně celou řadu oprav ko-
munikací. V lednu vlídné počasí 
dovolilo opravit chodník v Hornic-
ké ulici, kde bude zjara nutné ještě 
dodělat drobné terénní úpravy. Na 
vhodnější klimatické podmínky če-
ká oprava chodníku v ulici Čs. ar-
mády od mostu k ulici B. Němcové. 
„Už jsme s ní začali, ale pak přišly 
mrazy, takže pokračování jsme mu-
seli odložit, protože nám dlažba 
přimrzala k zemině,“ uvedl Roman 
Šťastný.                 Ivana Gračková  

Technické služby se nudit nebudou ani na jaře

Budou se odchytávat toulavé kočky
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V termínu od 5. 3. – 8. 3. 2018 bu-
dou velkoobjemové kontejnery při-
staveny v lokalitě Hlučín v těchto 
místech: ul. Hornická - u kotelny, ul. 
Hornická  - u věžáků, ul. Hornická + 
P. Strádala - křižovatka, ul. Jarní + 
Severní - křižovatka, ul. B. Němco-
vé + Severní - křižovatka, ul. 1. má-
je - vedle kavárny, ul. Tyršova + Ko-
menského - křižovatka, ul. Opavská 
- za bytovými domy, ul. ČSA naproti 
polikliniky - za byt. domy.  

V termínu od  12. 3. – 15. 3. 2018 
v Hlučíně v místech: ul. Hrnčířská - 
u parčíku, ul. dr. Ed. Beneše, ul. Na 

Krásné Vyhlídce - na konci ulice, ul. 
Dlouhoveská - u klubu důchodců 
a v Darkovičkách u kulturního do-
mu a na ul. K Mýtu + Vřesinská - 
křižovatka a v lokalitě Patorie.

V Darkovičkách se budou pilotně 
odvážet kontejnery každý den v 19 
hodin a ráno se budou opět přistavo-
vat nejpozději do 9 hodin, nebudou 
tedy na místě přes noc. 

U každého kontejneru bude služba, 
která kontrolovat, aby do něj občané 
neukládali stavební odpad a biood-
pad.

V termínu od 19. 3. – 22. 3. 2018 

budou velkoobjemové kontejnery 
přistaveny v lokalitě Hlučín v těch-
to místech: ul. Cihelní - u kotelny, 
ul. Dukelská - parkoviště, ul. 28. říj-
na + Písečná - křižovatka, ul. Rovni-
ny - bývalá školka, ul. Rovniny + Na 
Závodí - křižovatka, ul. I. Olbrachta 
+ Vinohradská - křižovatka, ul. Mo-
ravská + Ke Kořeni - křižovatka, ul. 
P. Jilemnického - v zatáčce, ul. Děl-
nická - uprostřed ulice, ul. Máneso-
va - konec ulice. 

V termínu od 26. 3. – 29. 3. 2018 
v Hlučíně nad cihelnou - na pravé 
straně a v Jasénkách pod Mušálem. 

Ve stejném termínu budou umís-
těny kontejnery i v Bobrovníkách, 
a to v místech: Malánky - odbočka 
na Vrablovec, ul. Požárnická - Hra-
bová, ul. Lesní - u hasičské zbroj-
nice, ul. Na Sídlišti - konec ulice,  
ul. Střední + Křivá - křižovatka, ul. 
U Hájenky a tradičně u Bobry clu-
bu.

Kontejnery budou vždy přistaveny 
v průběhu prvního dne svozu, během 
termínu budou po naplnění odveze-
ny a poté znovu přistaveny. Poslední 
odvoz se odehraje vždy konečný den 
termínu mezi 7.00 a 12.00.       (red)

Jarní mobilní svoz velkoobjemového odpadu bude v březnu

Pokračování ze strany 1
„Provázejí nás životem a svou be-

zelstností, upřímnou radostí a od-
daností nám zpříjemňují naše kaž-
dodenní žití. Osobně bych si nikdy 
nepořizovala zvíře, na které nemám 
– a nepočítám jen finance. Vždyť 
ten němý tvor potřebuje tolik na-
ší lásky a péče. Sama ještě pejska 
nemám. S přítelem teď vybíráme 
rasu a zodpovědně zvažujeme co 
a jak. Zatím jsme si pořídili malé-
ho kocourka, kterému dáváme vše 
ke spokojenému kočičímu životu,“ 
prozradila Taťána Černá. 

V nově zpracovaném provozním 
řádu hlučínského útulku už se po-
čítá i s možností venčení pejsků za 
přispění veřejnosti. 

„Aktuálně jednáme se zájemci, 
kteří by byli ochotni organizovat 
venčení pejsků. Podmínkou je, aby 

Pejsci se teď v útulku dlouho nezdrží

Černý a bílý z výtvarné dílny Taťány Černé.

garanti venčení absolvovali spe-
cializovanou odbornou průpravu 
a složili závěrečnou zkoušku. Tak 
to ukládá zákon vztahující se k pé-

či o toulavá a opuštěná zvířata žijící 
v útulcích,“ objasnil ředitel TS Hlu-
čín Roman Šťastný. 

Ivana Gračková

HLuČínSKý ÚřAD pRáCe 
HLeDá RůZné ZpůSOBY, JAK 
pOMOCi ZAMěSTnAnOSTi 
V ReGiOnu. 

Několik měsíců trvající příjemný 
trend poklesu nezaměstnanosti se 
zastavil loni v prosinci a nezaměst-
naných mírně přibylo i v lednu. 

„Podíl nezaměstnaných se zvýšil 
oproti prosinci o 0,2 procentní bo-
dy, aktuálně je 2,7 procent. To je stá-
le velmi příznivé číslo ve srovnání 
s předchozími lety. Hlučínsko si na-
víc vede mimořádně dobře i v rám-
ci celého Moravskoslezského kraje, 
kde je aktuální podíl nezaměstnanos-
ti 5,9 procent,“ řekl Leoš Jakubec, 
ředitel Úřadu práce v Hlučíně. 

V únoru úřad za podpory  pro-
jektů ESF pořádal v obřadní síni 
hlučínské radnice seminář pro za-
městnavatele. „Ti na něm získali in-

formace o zaměstnávání cizinců jak 
z Evropské unie, tak ze třetích zemí, 
například z Ukrajiny, nebo o vysílá-
ní českých pracovníků do zahrani-
čí. Přednášející upozornili na rizika 
diskriminace v nabídce zaměstná-
ní, seznámili s výší minimální mzdy 
v jednotlivých tarifních skupinách, 
vysvětlili způsob potvrzování dopo-

ručenek uchazečům o zaměstnání, 
informovali o výhodách hlášení vol-
ných míst přes úřad práce s možnos-
tí nabídky uchazečům po celé repub-
lice i v rámci Evropské unie. Řeč 
byla též o možnostech finanční pod-
pory zaměstnavatelů z aktuálních 
evropských projektů,“ uvedl ředitel 
Jakubec.                                           (iga)

Hledat pracovníky pomohl seminář

příjemnou atmosféru semináře pro zaměstnavatele umocnilo důstojné pro-
středí obřadní síně hlučínské radnice.                   Foto: archiv Úřadu práce Hlučín 

Město Hlučín prodá své pozemky 
obchodní společnosti Teplo Hlučín, 
která na nich postaví plnicí stanici 
CNG a rychlodobijecí stanici pro 
elektromobily. Prodej schválili za-
stupitelé na svém jednání ve čtvrtek 
22. února.

Výstavba stanice by měla inspiro-
vat občany města a blízkého okolí, 
aby si postupně pořídili místo auto-
mobilů se spalovacími motory vozi-
dla šetrnější k životnímu prostředí. 

„Provoz auta se CNG pohonem 
je navíc ekonomičtější, cena pali-
va vychází zhruba na korunu za ki-
lometr,“ uvedl ředitel společnos-
ti Teplo Hlučín Petr Rončka, který 
osobně používá automobil na CNG 
pohon.

„Čerpat CNG by v budoucnu na 
naší stanici mohly i autobusy měst-
ské hromadné dopravy, protože 
mnohé z nich už dnes jezdí na eko-
logičtější plyn,“ doplnil starosta 
Hlučína Pavel Paschek. 

Stanice také posílí ekonomickou 
stabilitu městské společnosti a tím 
umožní udržet ceny tepla v měst-
ských bytech v nižší hladině. 

Město prodává Teplu Hlučín po-
zemky o rozloze cca tři tisíce me-
trů čtverečních za zhruba 1,6 mili-
onu korun bez DPH. Cena za metr 
čtvereční vychází na 512 korun. Se 
stavbou stanice by se mělo začít 
ještě letos, aktuálně se čeká na sta-
vební povolení. Ekonomická ná-
vratnost by podle ředitele Rončky 
mohla být pět let. 

Vjezd ke stanici bude z ulice Hor-
nické, výjezd na ulici ČSA. Proto-
že pejskaři tak přijdou o prostran-
ství, které se v současnosti využívá 
pro volný pohyb psů, hledá aktuál-
ně vedení města jiné vhodné pro-
story. Ty se následně vymezí novou 
vyhláškou.             Ivana Gračková      

V Hlučíně bude
plnicí stanice CNG
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TRADiCe KOnCeRTů 
SVěTOVýCH MuZiKAnTů 
pOKRAČuJe V ČeRVenéM 
KOSTeLe i V DuBnu.

Hrál se soulovou legendou, kape-
lou Tower of Power, nebojí si jamo-
vat se špičkami světového černoš-
ského gospelu, původně chtěl být 
bubeníkem, zkusil si akustickou ky-
taru a nakonec si zamiloval baskyta-
ru. Řeč je o americkém hudebníko-
vi Andrew „The Bullet” Lauerovi, 
další hudební lahůdce, která bude 
k ochutnání v hlučínském Červe-
ném kostele. V úterý 10. dubna od 
18 hodin se mohou návštěvníci této 
neobyčejné koncertní síně, vzniklé 
z prostorů bývalého evangelického 
kostela, těšit na muzikanta, který si 
již vydobyl své místo na hudebním 

nebi. Hlučínský koncert bude prv-
ním ze třech v České republice, ná-
sledující den Lauer vystoupí v Li-
berci, aby své tuzemské  turné The 
2nd Journey zakončil v Praze. 

Třiatřicetiletý Lauer pochází 
z Kalifornie. Když mu bylo sedm, 
přestěhoval se s rodinou do jižního 
Německa, kde žije dodnes. Patří do 
generace hudebníků, kteří vyrostli 
na hip hopu a jejichž prostředím je 
zejména internet. Tam se převážně 
generuje i jejich publikum. I proto 
jeho muziku koupíte a poslechnete 
spíš než v kamenném obchodě na 
Amazonu, Ebay, nebo si poslechne-
te na Youtube a Facebook. 

„Postavou veliký a hrou ještě vět-
ší, tak ho definují hudební kritici. 
Ale nemá smysl spoléhat na tvrzení 
kritiků a teoretiků. Je mnohem lep-

Světový baskytarista zahraje v Hlučíně

Městská knihovna Hlučín srdeč-
ně zve zájemce o historii i součas-
nost Českého Slezska na besedu 
s Evou Tvrdou. Charakter součas-
ného Českého Slezska lze vysto-
povat prostřednictvím měst, která 
vyzařují genius loci jednotlivých 
částí tohoto málo známého regio-
nu. Eva Tvrdá v loňském roce na-
vštívila 34 měst Českého Slezska. 
Nyní čtenářům předkládá aktuál-
ní svědectví o jeho stavu po sto le-
tech existence. Svou knižní no-
vinku nazvanou „Města v Českém 
Slezsku. 100 let novodobého Čes-
kého Slezska, 1918 – 2018“ před-
staví čtenářům v pondělí 12. břez-
na v 17 hodin v Zámeckém klubu. 
Součástí besedy bude také průřez 
dosavadní tvorbou autorky. Čtená-
ři si mohou zakoupit za zvýhodněné 
ceny všechny knihy včetně Dědic-
tví v novém vydání. Současně bu-
de k dostání i limitovaná edice setu 
Slezské století, který obsahuje Dě-
dictví a Pandořinu skříňku.

V úterý 13. března se s Petrem 
Nazarovem vydáme po stopách 
Čechů žijících v Rumunsku a Srb-
sku, v oblasti nazvané Banát. Ná-
vštěvníci besedy se mohou těšit 
na audiovizuální zážitek a zajíma-
vé povídání cestovatele a fotografa, 
který procestoval několik desítek 
zemí a v některých dokonce na ně-
kolik měsíců či let zakotvil. Beseda 
se bude konat opět v 17 hodin v Zá-
meckém klubu. Vstup na obě akce 
je zdarma.              Lucie Kostková

vedoucí knihovny

Knihovna zve 
na Tvrdou i BanátDalším mimořádným projek-

tem hudebního festivalu Štěrkov-
na Open Music, který se letos na 
březích Hlučínského jezera usku-
teční od 26. do 28. července,  bu-
de společné vystoupení písničkáře 
Tomáše Kluse a jeho kapely Cílová 
skupina s Janáčkovou filharmonií 
Ostrava (JFO). Uskuteční se druhý 
festivalový večer v pátek 27. čer-
vence a na pódiu se při něm setká 
neuvěřitelných šedesát muzikantů. 

„Moravskoslezský kraj každoroč-
ně podporuje spoustu nejrůzněj-
ších kulturních nebo společenských 
událostí. Jako hejtman mám za po-
vinnost se spousty z nich osobně 
zúčastnit. Je skvělé, když se poda-
ří jít „pracovně“ na akci, která by 
mě lákala i v mém volném čase. 
Když jsem se díval na program le-
tošní Štěrkovny, zajásal jsem. Kro-
mě Jarka Nohavici si nenechám ujít 
například Dana Bártu. Rockovou 
muziku mám rád a už předloni mi 
udělalo radost, že Dan Bárta začal 
znovu koncertovat s kapelou Alice. 
A samozřejmě jsem také zvědavý, 
jak budou znít písně Tomáše Kluse 
v doprovodu Janáčkovy filharmo-
nie,“ řekl hejtman Moravskoslez-
ského kraje Ivo Vondrák.

Koncert Tomáše Kluse s JFO při-
nese netradiční průřez zpěvákovou 
tvorbou. Pod vedením dirigenta Ja-
na Kučery zazní šestnáct Kluso-
vých skladeb ve speciálních  aran-
žích pro symfonický orchestr, které 
připravil baskytarista Cílové skupi-
ny, absolvent skladby na Konzerva-
toři J. Ježka v Praze, Jan Lstibůrek. 

ší slyšet Lauerovu muziku naživo,“ 
zve milovníky kvalitního jazzu, 
soulu a funky Petr Breitkopf, ředitel 
pořádající organizace Sport a kultu-
ra Hlučín. „Jeho pódiový projev je 
nezapomenutelný a když ho jed-

nou uslyšíte naživo, jeho sound se 
vám už navždy vryje do srdce,“ do-
dává. Vstupenky v ceně 140 korun 
jsou k dostání v předprodeji v kul-
turním domě a v informačním cen-
tru na zámku.                             (mk)

Andrew „The Bullet” Lauer zamíří v dubnu do Hlučína.                         Foto: archiv

Tomáš Klus zazpívá s filharmonií u jezera

„Absolutní volnost, kterou jsem 
pro tvorbu symfonických aranží 
od Tomáše dostal, je skvělá a zá-
roveň zavazující. Snažili jsme se 
na skladby podívat novou optikou. 
Ne jenom připsat další nástroje, ale 
většinu písní nově vystavět tak, ja-
ko kdyby vznikaly přímo pro se-
tkání Cílové skupiny s Janáčkovou 
filharmonií,” vysvětlil Jan Lstibů-
rek. 

S Cílovou skupinou ve složení Jiří 
Kučerovský, Petr Škoda a Jan Lsti-
bůrek koncertuje Tomáš Klus už od 
roku 2011. Na myšlenku přenést 

některý z crossoverových projek-
tů Janáčkovy filharmonie Ostrava 
s výraznými zpěváky jiných hudeb-
ních žánrů než klasiky přivedl pořa-
datele festivalu velký zájem poslu-
chačů o tyto koncerty. 

„Jejich přenesení na letní open air 
festival jim dodá zase nový rozměr 
a dynamiku, přiblíží je jinému typu 
publika,“ doplnil David Moravec.

„Bude to škola i pro mě, protože 
se pořád snažím hudebně dovzdělá-
vat,” řekl k projektu zpěvák, skla-
datel a kytarista Tomáš Klus.

Ivana Gračková

první společná zkouška Tomáše Kluse a jeho Cílové skupiny s Janáčkovou filhar-
monií Ostrava se uskutečnila v Ostravě na začátku února. Foto: ivana Gračková  



 [7] hlučínskénoviny kultura

Hlučínský masopust, který uspo-
řádal Lukáš Krček spolu se svými 
přáteli, se vydařil. 

Do Hlučína se vrátila tradice zabi-
jačky, masopustního průvodu ma-
sek včetně medvěda a muziky na 
náměstí. Skvělým nápadem by-
lo vybudování sněhového bludiš-
tě pro děti. Bylo pořád plné. „By-
la to skvělá akce, děkujeme všem 
organizátorům i zúčastněným. Jen 
kreplí se bude muset příště napé-
ct více, několik stovek jich pro da-
vy mlsných návštěvníků nestačilo,” 
prohlásil starosta Pavel Paschek.

„A já bych chtěl poděkovat  všem 
lidem, kteří přišli na náměstí - a že 
vás opravdu bylo - a pomohli nám 
vytvořit jedinečnou atmosféru. Dí-
ky patří i všem těm, co mi s lopa-
tou v ruce pomáhali stavět bludi-
ště. Samozřejmě také stánkařům 
za důvěru a odvahu, protože ni-
kdo netušil, kolik lidí nakonec při-
jde. A taky chci poděkovat městu 
za technickou pomoc i za správní 
podporu od pana starosty. Tak příští 
rok na shledanou na dalším hlučín-
ském masopustu,” řekl Lukáš Kr-
ček.                                           (iga)

Tradice masopustu se vrátila

V průvodu nechyběly tradiční masopustní masky včetně nezbytného medvě-
da.                       Foto: ivana Gračková 

V expozici uvidíte třeba inovativní dr-
žák rohlíků ze sbírky přemka podlahy.                

Foto: archiv

Výstava s názvem Udělej si sám 
v Muzeu Hlučínska představuje ori-
ginální výtvory kutilů především ze 
70. a 80. let minulého století, jak je 
ve své sbírce shromáždil Milan Ří-
ha z Polné. K vidění je i pár unikát-
ních kousků Kateřiny Kalendové, 
manželky Přemka Podlahy, z kdysi 
oblíbeného televizního pořadu Re-
ceptář. Výstava začala ve čtvrtek 
15. února a potrvá do května. 

V muzeu je k vidění na čtyřicet 
exponátů. Jsou mezi nimi výrob-
ky pomáhající při práci na zahra-
dě, či v domácnosti, ale i dekorativ-
ní předměty, hračky i elektronika. 
Výroba některých z nich musela 

být opravdu komplikovaná. Velký 
zájem budí třeba vlastnoručně vy-
robená elektrická kytara, mixážní 
pult, či pohyblivý betlém. 

„Součástí výstavy jsou také věci 
ze sbírky Přemka Podlahy. Mnohé 
vynálezy mu posílali jeho televiz-
ní diváci. Možná si někteří pama-
tují na slavný Receptář, ve kterém 
se objevily nejrůznější zlepšová-
ky, třeba držák na rohlíky, originál-
ní pastičky na myši nebo třeba sme-
ták na hokejce,“ láká na výstavu 
Metoděj Chrástecký, ředitel Muzea 
Hlučínska. 

Mezi jedinečné exempláře se řa-
dí třeba reproduktorová soustava 
z pivních sudů, či ořezávátko na vý-
robu zubů do hrábí. 

„Pokud váháte, jestli tato expozi-
ce bude bavit i něžné pohlaví, tak se 
nenechte zmást. Zkušenosti muzeí, 
ve kterých kutilská výstava již pro-
běhla, ukazují, že k nejvděčnějším 
návštěvníkům patří právě dámy,“ 
doplňuje majitel sbírky Milan Říha.

Lýdie Hájovská
spolupracovnice muzea

Receptář se přestěhoval na 
čas do hlučínského muzea 

Vivaldiho Čtvero ročních období 
v podání předního českého houslo-
vého mistra Václava Hudečka s do-
provodem orchestru Musica Opavia 
zazní v sobotu 5. května od 19 ho-
din v sále Kulturního domu Hlučín. 

„Je skvělé, že se nám podařilo po-
zvat do Hlučína takovou hvězdu. 
Myslím, že slyšet Hudečkovy inter-
pretace Vivaldiho hudby bude neo-
pakovatelným zážitkem,“ říká ve-
doucí hlučínského kulturního domu 
Veronika Antončíková. 

Na programu budou také sklad-
by dalších význačných autorů, na-
příklad Johanna Sebastiana Bacha,  
Maurice Ravela, Claude Debussy-
ho, Jeana Sibelia, Gustava Holsta 
či Edvarda Griega. Lístky za cenu 
310 korun jsou k dostání v síti Tic-
ketstraem a samozřejmě také v sa-
motném Kulturním domě Hlučín 
a v informačním centru na hlučín-
ském zámku. 

Václav Hudeček zahájil svou ces-
tu mezi českou a mezinárodní hou-
slovou elitu v šedesátých letech. 
Své první housle dostal pod strome-
ček, když mu bylo pět a půl roku. 
Zpočátku ho učil hrát tatínek, kte-
rý na tu dobu vzpomínal ve svém 
deníku skutečně kuriózně: „Zdá se 
mi, že ho housle začínají bavit sko-
ro stejně jako sáňkování.“ Zda to-
mu tak skutečně bylo, není jisté, 
faktem však je, že malý Václav cvi-
čil šest až osm hodin denně a již ve 
věku patnácti let, dne 12. listopadu 

Václav Hudeček v Hlučíně 
předvede Vivaldiho i Ravela

1967, vystoupil na koncertě v Lon-
dýně s Royal Philharmonic Orches-
tra. O den později ho slyšel legen-
dární houslista David Oistrach, 
který mu předpověděl velkou bu-
doucnost a až do své smrti v roce 
1974 mu byl učitelem. A nyní Hu-
deček sám každoročně předává své 
umění a zkušenosti mladým hous-
listům na Akademii Václav Hudeč-
ka v Luhačovicích. 

Se svým mistrovským nástrojem 
virtuoz procestoval světová pódia 
od Carnegie Hall po operu v Syd-
ney. V květnu jej uslyší milovníci 
klasické hudby také u nás v Hlučí-
ně. Byla by škoda si tuto příležitost 
nechat ujít.              Michal Kubíček
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Kalendářní rok 2018 začal pro žá-
ky Základní školy Hornická v Hlu-
číně velmi úspěšně. Dokládají to je-
jich umístění na předních pozicích 
nejen v matematických soutěžích. 
Potěšitelný byl i závěr roku 2017. 

Dvě čtyřčlenná družstva deváťá-
ků z Hornické se už loni 25. října 
účastnila na Wichterlově gymnáziu 
v Ostravě Moravskoslezského ma-
tematického šampionátu. Týmy se 
musely potýkat s nelehkými mate-
matickými příklady. Šampionát byl 
doplněn zajímavým programem, 
například pro žáky základních škol 
byly připraveny ukázky prezentací 
a také přednáška uznávaného mate-
matika, profesora Jiřího Močkoře. 
V kategorii ZŠ 9 se utkalo 39 druž-
stev, tedy 156 dětí. Družstva Kys-
ličníci a Spolek Beta byla v prv-
ní desítce. Kysličníci přivezli třetí 
místo s 19 body, Spolek Beta skon-
čil na sedmé příčce se 17 body.

Ještě na konci roku 2017, v lis-
topadu a prosinci, se uskutečnila 
školní kola jednotlivých soutěží po-
řádaných pod záštitou Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR. Z nich vzešli účastníci okres-
ních kol, která postupně probíha-

Ve vědomostních soutěžích žáci z Hornické slaví úspěchy

Na Gymnáziu Josefa Kainara se 
každoročně koná soutěž LoMaS, 
ve které se utkávají týmy jednot-
livých tříd v řešení matematicko-
-logických problémů a hraní logic-
kých her. 

V letošním roce jsme zorganizova-
li její už 10. ročník a při této příle-
žitosti jsme oslovili základní školy 
v našem regionu s nabídkou účasti 
v podobné soutěži pro žáky 8. a 9. 
tříd. Soutěž se konala ve středu 14. 
února za účasti osmi družstev, kte-
rá zápolila v disciplínách logický 
kvíz, sudoku, pexeso, piškvorky, 

Logika a matematika byly v hlavní roli

jí. I v nich žáci z Hornické bodují. 
Nejdříve se v úterý 16. ledna usku-
tečnilo na Základní škole Englišo-
va v Opavě okresní kolo dějepisné 
olympiády. Téma letošního ročníku 

organizátoři nazvali „To byla prv-
ní republika aneb Československo 
v letech 1918 - 1938“. Výborně se 
připravil Dominik Schoffer, žák tří-
dy s rozšířenou výukou matematiky 
a přírodovědných předmětů 9. B, 
který jako jediný z naší školy po-
stoupil do okresního kola. A neve-

ubongo, blokus a tangram. Nejvíce 
logického a matematického myšle-
ní, soutěživosti, bojovnosti i štěs-
tí vyneslo na první místo družstvo 
ze základní školy z Píště. Ostatní 
týmy bodově moc nezaostaly, dru-
hé místo vybojovala Základní škola 
Hornická a na třetím místě skončila  
škola z Bolatic. Dvouhodinová sou-
těž ukázala, že matematika není jen 
složitá vědecká disciplína, ale může 
být i zábavou. Děkujeme všem za 
účast v soutěži a organizační pod-
poru. Bylo to určitě příjemné setká-
ní a už teď se těšíme na střetávání 
v dalších ročnících a s některými 
soutěžícími při studiu na naší škole.                        

Petr Martiník
učitel gymnázia

ŽáCi ZáKLADníCH ŠKOL 
MěřiLi SíLY nA půDě 
GYMnáZiA.

Maximální soustředění.                 Foto: Romana Olšáková

Žáci 9. B Hynek Baturný, Dominik Schoffer, Kryštof Kastowský a Denis Šimiček 
byli loni na podzim úspěšní na Moravskoslezském matematickém šampionátu.

Foto: Tereza pavinská 

dl si vůbec špatně, skončil na čtvr-
tém místě. Nyní čekáme, zda jako 
úspěšný řešitel postoupí do krajské-
ho kola, o čemž rozhodnou výsled-
ky ze všech okresních kol.

O týden později, 24. ledna, se 
v Opavě na Základní škole Otická 
konalo okresní kolo matematické 
olympiády kategorie Z9. Naše škola 
měla velmi silné zastoupení. Všich-
ni účastníci dochází do třídy 9. B. 
Jmenovitě to byli žáci Hynek Ba-
turný, Anna Cigánová, Tereza Či-

choňová, Vendula Chojková, Kryš-
tof Kastowský, Tereza Pavinská, 
Dominik Schoffer a Denis Šimíček. 
Úspěšnými řešiteli se stali Kryš-
tof Kastowský, který obsadil 6. až 
7. místo, a Hynek Baturný, jenž byl 
druhým nejúspěšnějším a postupuje 
přímo do krajského kola.

Každoročně se naši žáci zapojují 
také do olympiády z jazyka české-
ho, jejíž okresní kolo pro I. katego-
rii se konalo 29. ledna na Základní 
škole Englišova v Opavě. Olympiá-
da se skládá z části mluvnické a slo-
hové. Žák musí prokázat jazykový 
cit a orientaci v široké škále znalos-
tí českého jazyka, jež mnohdy pře-
sahují rozsah výuky českého jazyka 
a literatury na základních školách. 
V okresním kole nás reprezentovali 
Jiří Ježek z 8. B a Tereza Pavinská 
z 9. B. Lepší orientaci v jazyce pro-
kázal Jiří Ježek, který obsadil 10. až 
14. místo.

Všem soutěžícím děkujeme za vý-
bornou reprezentaci školy i města 
a přejeme jim mnoho úspěchů v ná-
sledujících krajských kolech a pří-
padně i v jiných dalších soutěžích.

Michaela Škrabalová
učitelka

Hlučínské základní školy připra-
vují na duben zápisy prvňáčků. 
Podrobné informace školy uvádě-
jí na svých webech. „Loni nastou-
pilo na hlučínské základní školy 
celkem 129 prvňáčků, celkem je 
na nich 1 424 žáků,” informovala 
Ingrid Křižáková z odboru rozvoje 
Městského úřadu Hlučín.  

Dr. M. Tyrše Hlučín
6. 4.    14.00 – 17.30  
7. 4.      9.00 – 12.00  
Bude konat zápis do běžné třídy 

i do Montessori třídy 

Hornická 
5. 4.    14.00 – 18.00  
6. 4.     13.00 – 16.00  

Rovniny  
22. 4.     9.30 – 16.00  
Na přesný čas zápisu je možné se 

objednat na čísle 736 768 737 ne-
bo osobně na recepci školy v pra-
covní dny od 8 do 15 hodin. 

Darkovičky 
6. 4.   12.30 – 17.30  

Bobrovníky 
5. 4.   14.00 – 18.00  

Gen.  Svobody 
10. 4.   8.00 – 16.00 
Škola je určena dětem s mentál-

ním postižením a souběžným posti-
žením více vadami. K prohlídce lze 
využít kterýkoliv den dle domluvy.

Zápisy prvňáčků se uskuteční v průběhu měsíce dubna
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Strategický plán rozvoje naší Zá-
kladní školy a Mateřské školy Bob-
rovníky pro nás není jen prázdným 
dokumentem. Stanovujeme si je-
ho prostřednictvím dlouhodobé cí-
le a postupně i podnikáme kroky 
k jejich naplnění. Jedním z tako-
vých cílů je, aby naše škola inspi-
rovala děti ke studiu oborů, které 
jsou v našem kraji žádané a dobře 
placené.

„Nejen jako pedagogové, ale pře-
devším jako občané tohoto regionu 
vnímáme dlouhodobý úbytek žáků 
na odborných školách. Děti nema-
jí zájem věnovat se řemeslům. A to 
se pomalu začíná odrážet v živo-
tě nás všech. Rozhodli jsme se pro-
to navázat spolupráci s Krajskou 
hospodářskou komorou Moravsko-
slezského kraje a s její pomocí vy-
tipovat vhodné obory, ke kterým 
některé naše děti již od útlého škol-
ního věku motivovat,“ komentu-
je záměr naší školy ředitelka Vero-
nika Mrázková. Na úrovni prvního 
stupně se můžou zdát takové zájmy 

předčasné. My si však myslíme, 
že nezájem dětí o řemesla vychá-
zí z toho, že děti tradiční řemesla 
v podstatě neznají. Nevědí, co ob-
náší být truhlářem, tesařem, nástro-
jařem, elektrikářem. A my pedago-
gové prvního stupně zase neznáme 
kompetenční předpoklady, které je 
potřeba u dětí pro tato důležitá ře-
mesla rozvíjet.

„Zatím proběhlo první jednání, 
takže jsme v podstatě na začátku. 
Už teď je ale jasné, že spolupráce 
s hospodářskou komorou, středními 
odbornými školami i budoucími za-
městnavateli našich dětí má smysl. 
Náš záměr získal už po tomto prv-
ním jednání jasnější obrysy a my 
se těšíme, že v něm budeme smy-
sluplně pokračovat. Budeme hle-
dat společnou cestu, jak hravou for-
mou propojit orientaci naší školy na 
environmentální výchovu a rozvíjet 
přitom praktické poznání žádaných 
řemesel,“ dodala ředitelka.

Barbora Růžičková
asistentka pedagoga 

Rozvíjíme hlubší spolupráci 
s odbornými školami a firmami

Podpořit našeho spolužáka Marka 
Kláska při přebírání cen v jazyko-
vědné soutěži Best in Deutsch jsme 
měli tu čest v pátek 9. února. Marek 
se v soutěži umístil na šestém místě 
v  České republice a na dvanáctém 
místě mezi více než třemi tisíci stu-
denty z celé Evropy. Svou cenu pře-
vzal z rukou jednoho z organizáto-
rů soutěže Lukáše Kerharta. Mezi 
různými odměnami byla také kniha 
Cestování – nejlepší životní inves-
tice, jejímž autorem je sám Lukáš 
Kerhart, který nás, méně zasvěcené, 
seznámil s historií i průběhem celé 
soutěže Best in Deutsch. Slavnost-
ní události se zúčastnil také starosta 
města Hlučína Pavel Paschek, kte-
rý Markovi pogratuloval a předal 
mu s taškou plnou upomínkových 
předmětů také povzbuzení k další-
mu studiu jazyků. 

V soutěži skončilo naše gymnázi-
um mezi 220 zúčastněnými na po-
zici 60. nejlepší školy v Evropě. 
Tímto jsme dokázali, že jako ško-
la máme velký potenciál a jako 
studenti nejsme úplně marní. Žá-
ci sexty a 4. A měli po předání cen 
možnost vyslechnout přednášku 
Lukáše Kerharta o studiu v zahra-
ničí, které zprostředkovává agen-
tura Czech Us. Konkrétně hovořil 

Marek je Best in Deutsch

o vysokých školách v Holandsku, 
Velké Británii, USA a Německu. 
Všechny nás zaujal svým pouta-
vým výkladem a úžasnými fotka-
mi z cest. Na závěr bychom chtěli 
Markovi srdečně pogratulovat. Jeho 
nadání a úžasné umístění v soutěži 
nejen nám připomnělo, že Hlučín je 
na okraji pouze svým zeměpisným 
umístěním a šikovní studenti nejsou 
pouze v Praze. Terezie Kuchařová

a Vojtěch Prchala
studenti 4. A 

Marek Klásek přebírá cenu. 
Foto: Lukáš Kerhart 

Akce dokazující, že studenti gym-
názia jsou všestranně nadaní, se 
v únoru uskutečnila na naší škole. 
Ve středu 7. února se studenti sex-
ty a 4. A sešli v prostorách nové 
knihovny na slavnostní vernisáži, 
která zahájila výstavu obrazů jejich 
spolužačky Alexandry Kubenkové. 
Mladá výtvarnice se již čtyři roky 
věnuje umělecké činnosti, zejména 
kresbě. Nyní se rozhodla svou tvor-
bu představit širšímu publiku. 

O dva dny později se 35 zájemců 
z řad studentů i veřejnosti zúčast-
nilo testování IQ, které pořádala 
Mensa ČR. Podle anonymní statis-
tiky provedeného testování dosáh-
la drtivá většina testovaných žáků 
vysokého a velmi vysokého nad-

průměru. Nejen pro tyto studen-
ty, ale také pro žáky hlučínských 
i mimohlučínských základních škol 
bude od letošního března na naší 
škole zahájen nultý ročník Klubu 
nadaných dětí, jehož zřizovatelem 
je Mensa ČR. Bližší informace jsou 
k dispozici na stránkách hlučínské-
ho Gymnázia Josefa Kainara. 

Téhož dne byla za přítomnosti sta-
rosty města Hlučína Pavla Paschka, 
zástupců organizace Best in Deut-
sch a médií předána Marku Klásko-
vi cena za vynikající umístění v me-
zinárodní jazykové soutěži Best in 
Deutsch. Dosáhl šestého místa v  
České republice a dvanáctého mís-
ta v Evropě.     Markéta Haburová

učitelka 

Nadaní po všech stránkách

Své umění předvedli ve středu  
14. února studenti tří škol na me-
zinárodním workshopu v Hlučí-
ně. Pořádalo ho Odborné učiliště 
a Praktická škola Hlučín. Sjeli se 
na něj žáci i z dalších škol pro dě-
ti se speciálními vzdělávacími po-
třebami ze slovenského Kysuckého 
Nového Města a polského Rybniku. 
Příjemná akce, na které děti porov-
návají své znalosti a učí se prezen-
tovat svou práci, se koná už čtvrtým 
rokem, po druhé se odehrála v Hlu-
číně.

„Na našem už tradičním meziná-
rodním setkání musí čeští, sloven-
ští a polští žáci při vzájemné komu-
nikaci překonávat jazykové bariéry. 
Mohou porovnat národnostní roz-
díly v přípravě pokrmů, jejich po-

dávání a také při práci v obchodě. 
Navíc jde o pracovní setkání nejen 
žáků, ale i vyučujících, kteří také 
mají příležitost vyměnit si zkuše-
nosti v oboru i vzdělávání,” uved-
la vedoucí odborného výcviku Jana 
Cigánová.  Menu, které děti připra-
vovaly, bylo pestré, vesměs čerpa-
ly z místních tradičních receptů. 
Hlučínští chystali vitaminový závin 
z červené řepy a zelí, hlučínské lí-
vance a bramborové šišky s mákem 
a povidlovou omáčkou. Děti z Pol-
ska vařily polévku žurek šlonsky 
z chlebového kvasu, slovenští stu-
denti se pochlubili smaženými pala-
činkami s brokolicovou a žampio-
novou náplní a sýrovým dresingem 
a krémešem s ovocem, šlehačkou 
a karamelem.                               (iga)

Žurek i lívance moc chutnaly

učni ukázali, co chutného dokáží připravit. Většinou se inspirovali regionálními 
chutěmi.                         Foto: ivana Gračková
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Veřejné oznámení o konání konkurzního řízení

Rada města Hlučína vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele/ky příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola Hlučín-Bobrovníky, příspěvková organizace

se sídlem: Hlučín-Bobrovníky, Lesní 14

Předpoklady:
odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a pedagogická praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 

a o změně některých zákonů, plná způsobilost k právním úkonům, znalost problematiky řízení a obecně závazných předpisů zejména 
v oblasti školství, občanská a morální bezúhonnost, zdravotní způsobilost, praxe na vedoucím pracovním místě v oblasti školství nejméně 

3 roky výhodou

Náležitosti přihlášky:
přihláška (uveďte kontaktní adresu, telefon, e-mail),   strukturovaný životopis (s uvedením odborných znalostí a dovedností),  průběh 

jednotlivých zaměstnání (potvrzený posledním zaměstnavatelem) nebo čestné prohlášení o průběhu jednotlivých zaměstnání,  úředně 
ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom, vysvědčení o státní zkoušce/dodatek k diplomu, vysvědčení o pedagogické způso-

bilosti),  lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti  vykonávat funkci ředitele,  čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům 
v souladu s § 3 odst. 1 písm. a) zákona č 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, úředně ověřený doklad 
o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, případně jeho doložení 

do 2 let ode dne, kdy začne vykonávat funkci ředitele školy,  výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,  koncepce rozvoje školy/
zařízení (maximálně 5 stran formátu A4),  souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely konkurzního řízení

Předpokládaný termín nástupu do funkce 1. 8. 2018
Ke konkurznímu řízení budou přijaty přihlášky doložené kompletními doklady s vlastnoručním podpisem uchazeče s uvedením jeho kon-

taktní adresy, telefonu a e-mailu.

Termín podání přihlášek do 16. 3. 2018
přihlášky doručte osobně na podatelnu MěÚ nebo zasílejte doporučeně na adresu: 

Město Hlučín, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín

Obálku označit slovy „KOnKuRZ na ředitele/ku ZŠ a MŠ Hlučín-Bobrovníky – neOTVíRAT”
Kontaktní osoba: Mgr. Darina Krejzlová, tel. 702 001 437

Čtyři konkurzní řízení na funkce 
ředitelů příspěvkových organizací 
města vyhlásili radní v únoru.

Hledají se ředitelé Mateřské školy 
Hlučín Cihelní, Domu dětí a mláde-
že Hlučín, Základní školy dr. Miro-
slava Tyrše Hlučín a Základní školy 
a mateřské školy Hlučín - Bobrov-
níky. Ve třech případech ředitelům 

příspěvkových organizací končí še-
stileté funkční období, přihlášky do 
konkurzních řízení se podávaly do 2. 
března. Ředitelka z Bobrovníků Ve-
ronika Mrázková odstoupila z funk-
ce, přihlášky do konkurzu na ředite-
le bobrovnické školy mohou zájemci 
posílat do 16. března. „V radě města, 
v jejíž je to kompetenci, jsme dlouho 

diskutovali, zda po uplynutí šestile-
tého funkčního období ředitelů škol, 
školek a dalších vzdělávacích pří-
spěvkových organizací města ploš-
ně vyhlašovat na vedoucí místa kon-
kurzy nebo ne. Nebo zda je dělat jen 
u některých školských zařízení, kde 
jsme například nespokojeni se způ-
sobem řízení, nebo jehož vedoucí 

odchází do důchodu. Nakonec jsme 
se dohodli, že nejobjektivnější bude 
vyhlašovat výběrové řízení ve všech 
případech, protože jsme přesvědče-
ni, že kvalitní ředitelé, navíc s výho-
dou dobré znalosti své organizace, 
svůj post bez potíží obhájí,“ uvedla 
místostarostka Hlučína Blanka Kotr-
lová.                                            (iga)

Probíhají nová konkurzní řízení na ředitele 

Pětatřicet odvážlivců čerstvě začí-
ná studovat Univerzitu třetího věku 
v Hlučíně. V pátek 23 února v ob-
řadní síni hlučínské radnice na ima-
trikulaci prozradili, že se většinou 
nejvíce těší na dějiny umění. Ten-
týž den třináct čerstvých absolventů 
dvouletého studia na promoci pře-
vzalo diplom. Všichni se shodli, že 
vedle vědomostí je při studiu v po-
kročilejším věku zvláště důležitá 
dobrá parta.

V Hlučíně letos začíná už šestý 
cyklus Univerzity třetího věku, kte-
rou podporuje město ze svého roz-
počtu. „Jako v předchozích cyklech 
i tentokrát je studium dvouleté se 
čtyřmi semestry. Výrazně jsme ho 
ale inovovali, navrhli jsme nová té-
mata. Pod společným titulem „Člo-

věk je tvor společenský“ se studenti 
budou věnovat společenským vě-
dám a historii. Nová podoba uni-
verzity je ideální příležitostí i pro 
ty, kteří už prošli původním mode-
lem,“ řekla Darina Krejzlová, ve-
doucí odboru rozvoje hlučínské 
radnice. Tématy prvního semest-
ru budou politika, kultura a nábo-
ženství i specifika Hlučínska. Ve 
druhém semestru se senioři budou 
učit žít spokojeněji a zdravěji. Tře-
tí semestr bude věnován Evrop-
ským královský rodům. Karel Ro-
dan povede výklad o královských 
rodinách a jejich významu pro ev-
ropský vývoj v 19. a 20. století. Ve 
čtvrtém semestru se budou předná-
šející zabývat uměním kolem nás.  
Studium je určeno pro zájemce star-

ší 55 let prioritně z Hlučína, Darko-
viček a Bobrovníků, kteří také hra-
dí zvýhodněné školné. 

„Celý život se člověk musí vzdě-
lávat, aby neustrnul. My všichni ta-
dy máme vnoučata a musíme být 
připraveni na jejich otázky, nesmí-
me být zaostalí. Já se nejvíce těším 
na přednášky o umění a památkách, 
v tom se realizuji. Ale také jsem rá-
da, že jsem se mohla přidat k dobré 
partě,” řekla čerstvá studentka He-
lena Juryšková z Bobrovníků. Její 
kolegyně Anna Šarbertová studova-
la už minulý běh a předtím navště-
vovala i univerzitu třetího věku 
v Ostravě: „Studium na univerzi-
tě třetího věku není žádné trápení, 
je to radost. A to společné vínko po 
přednáškách je taková třešnička na 

dortu,” prozradila. Spokojeni byli 
také další úspěšní absolventi. „Mě 
se nejvíce líbily dějiny umění. Za-
čínali jsme Egyptem a končili ve 
Francii. Jen mě mrzí, že než jsem se 
stihla přihlásit do dalšího běhu, by-
lo plno. Tak snad příště,” prohlási-
la Pavla Hymonová z Hlučína. Také 
Pavel Wyležich si pochvaloval ději-
ny umění, ale též právo, protože ně-
které čerstvé vědomosti prý uplatní 
i v každodenním životě. „No je-
nom angličtinu jsme moc nedával, 
trochu jsem ji flákal,” přiznal čer-
stvý absolvent. Ale v jeho věku se 
tím prý už nijak nestresoval. „A ne-
byl jsem tu jako chlap úplně opuš-
těný, byli jsme celkem čtyři muži,” 
komentoval převahu žen Pavel Wy-
ležich.                  Ivana Gračková

Začal už šestý cyklus Univerzity třetího věku v Hlučíně
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nA ZáVODeCH V OpAVě 
MěřiLY SíLY SóLiSTKY, 
nA HRADeCKé HůLCe 
Se přeDVáDěLY VeLKé 
FORMACe. 

První letošní soutěž mažoretek 
v soloformacích, která se konala 
20. ledna v Opavě, přinesla hlučín-
skému klubu Ballerissimo hned vý-
razný úspěch. 

„Ballerisimo dovezlo ze tří startů 
tři zlaté medale, první medaile le-
tošní sezóny,” prozradila trenérka 
klubu Karin Wronová. Cenné ko-
vy získalo duo Veronika Balarinová 
a Karolíma Pudzichová, dále Petra 
Čejková za sólo s hůlkou a Melanie 
Kalinová za sólo pompom. Ve vel-
kých formacích mažoretky poprvé 
změřily síly s konkurencí z 22 klu-
bů z celé České republiky 17. února 
v Hradci nad Moravicí. Z Hradecké 
hůlky Ballerisimo dovezlo patnáct 
medailí, z nichž většina byla zla-
tých. Nejmladší kategorie littleka-
detek, což jsou děvčata ve věku od 
pěti do sedmi let, vobojovala v pó-
diových sestavách zlato.

„Pro většinu závodnic to byla prv-
ní medaile v životě, protože tréno-
vat začaly teprve v září loňského 
roku,” prozradila trenérka. 

Mažoretky MK Ballerisimo Hlu-
čín se již třetí sportovní sezónu drží 
na špičce České republiky v dětské 
věkové kategorii. Loni získaly lit-
tlekadetky zlatou, stříbrnou a bron-
zovou medaili na Mistrovství Čes-
ké republiky. Letos se tato děvčata 
již posunula do kategorie starších 
kadetek. Nyní tak má MK Balleri-
simo v kadetkách dvojí zastoupení, 
které je důsledkem velkému zájmu 
o tento sport. 

Balerissimo už přivezlo první letošní medaile

Pro Akademii karate Ostrava, v je-
jímž týmu startuje i úspěšná hlučín-
ská závodnice Nikola Chybíková, 
začala soutěžní sezóna v sobotu 10. 
února. 

V 1. kole Národního poháru 
ČATK, které se konalo v Bystři-
ci pod Hostýnem, se účastnilo cel-
kem 254 závodníků ze čtrnácti klu-
bů. Z Ostravy vyjelo na tento turnaj 
19 závodníků, kterým se v silné 
konkurenci podařilo vybojovat 11 
medailí. Z toho dvě zlaté, pět stří-
brných a čtyři bronzové. Niko-
la Chybíková získala stříbro spolu 
s kolegy v disciplíně kata a bron-
zovou medaili v disciplíně kumi-

te. „Na to, že to byly první závody, 
jsou výsledky vynikající. Letos nás 
ještě čeká hodně soutěží, které bu-
dou na začátku  října završeny Mis-
trovstvím ČR v Ostravě a na konci 
října Mistrovstvím světa v Kanadě. 
Věřím, že závodníci Akademie bu-
dou i nadále dosahovat výborných 
výsledků“ řekl předseda Akademie 
a trenér karate Radek Kleibl. 

Výsledky aktuální mistryně Evro-
py v kata Nikoly Chybíkové z Hlu-
čína jsou o to cennější, že startuje 
ve velmi silné kategorii. „Ve finálo-
vé čtverce s ní skončily dívky, kte-
ré patří ke špičce v Evropě,“ doplnil 
trenér.                                         (iga)

Nikola Chybíková opět bodovala

Kadetky v Ballerisimu jsou proto 
rozděleny do výkonnostních sku-
pin A a B. V sobotu si svou premi-
éru odbyly dívky ve věku od sedmi 
do jedenácti let zařazené do skupi-

ny A. Pod vedením svých trenérek 
a choreografek Karin Wronové, Ve-
roniky Balarinové a trenérek baletu 
a gymnastiky Lucie Bilíkové a Jany 
Kuchařové dívky vybojovaly stříbr-

né medaile v nejvyšší výkonnostní 
třídě. Jejich technicky náročná se-
stava je inspirovaná pohádkou o su-
perhrdinech Powerpuff Girls. Také 
starší juniorky, dívky ve věku od 
dvanácti do čtrnácti let, nezůstaly 
pozadu a do Hlučína si za svou pó-
diovou sestavu s tématem Špionek 
Totally Spies dovezly stříbrné me-
daile z výkonnostní třídy A. Trenér-
kami této skupiny jsou Karin Wro-
nová a Gabriela Křížová. 

Malé zastoupení mělo Ballerisi-
mo i v soloformacích. V kategori-
ích sólo s hůlkou v littlekadetkách 
zvítězila Ema Malkrabová, v kadet-
kách se ze zlaté medaile radovala 
Adéla Stanková, v juniorkách se na 
stupeň nejvyšší vyšplhala s obrov-
ským bodovým náskokem Veroni-
ka Guřanová. Seniorské sólové zla-
to vybojovala Veronika Balarinová. 
Dařilo se také v kategoriích s třás-
němi, kde je velmi důležitá právě 
pohybová průprava, technika, ale 
hlavně gymnastika, kterou děvča-
ta v Ballerisimu také trénují. V ka-
tegorii kadetek získala bronz Mela-
nie Kalinová a v kategorii seniorek 
Karolína Pudzichová. Hlučín se dá-
le těšil z medailí v kategoriích duo 
a malé formace. Jako jediný hlučín-
ský tým reprezentovalo Ballerisimo 
město i na únorové Zlaté hlučínské 
hvězdě. Prožívat úspěchy s hlučín-
skými mažoretkami mohou i další 
zájemkyně. Do Ballerisima se mo-
hou během celého roku přihlásit 
děvčata ve věku od 4 do 18 let. Hlá-
sit se mohou buď co nejdříve, ne-
bo si rezervovat mailem na adrese 
mazoretky-ballerisimo@seznam.
cz místo na nový školní rok. Více 
informací lze najít na webu www.
ballerisimo.webnode.cz.          (red)

petra Čejková na závodech v Opavě vybojovala zlatou medaili v kategorii sólo.
Foto: Zuzana Kalinová 

Poklepat si po rameni mohli na své 
únorové valné hromadě fotbalis-
té z FK Darkovičky. V přípravce se 
chystá třicet nových adeptů. Mlad-
ší žáci jsou po podzimní části první 
a starší žáci druzí v krajské soutěži. 

„Ve svých soutěžích bojují s da-
leko většími městy jako například 
Frenštát pod Radhoštěm, Frýdlant 
nad Ostravicí nebo Ludgeřovic,“ 
upozornil předseda Jiří Tkačík. 

Ze žákovských nadějí se postupně 
daří doplňovat zatím slabší doros-
tenecký kádr. K družstvu mužů A, 
které hraje krajskou 1. A třídu, a B, 

které bojuje v okresní soutěži, při-
byli veteráni.

„Klub se věnuje nejen samotné-
mu fotbalu, ale také se aktivně za-
pojuje do života obce,“ zdůraznil 
předseda. Fotbalisté pomáhali s po-
řádáním tradiční vojenské opera-
ce v areálu bunkrů i oslav 85. vý-
ročí sportu v Darkovičkách. Loni 
nemohli fotbalisté chybět při dožín-
kách. Největší událostí bylo zářijo-
vé otevření hřiště s novým trávní-
kem za 1 538 000 korun, na který 
přispělo obdobnou částkou minis-
terstvo školství a město.            (iga)

Nové hřiště v Darkovičkách dobře 
slouží a tamní mladí fotbalisté válí
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Výroční členská schůze míst-
ní organizace Českého rybářského 
svazu v Hlučíně se koná v neděli  
18. března od 8 hodin v Kulturním 
domě v Hlučíně. 

„Účast členů je tentokrát nutná, 
budou se totiž konat volby výbo-
ru základní organizace,“ uvedl za 
stávající výbor jeho předseda Josef 
Řeha.                                         (red)   

Rybáři volí na výročním
setkání nový výbor

„Sotva jsem překročil hranici, na-
razil jsem na zjevení, které mě při-
vedlo v úžas. Dovolil jsem si po 
svém ohromení začít zkoumat, proč 
jsou Češi muzikálnější než všichni 
jejich sousedi?, a nalezl jsem pří-
činy a souvislosti, které ještě niko-
ho nikde nenapadly.“ To napsal na 
konci 18. století Johann Friedrich 
Reichardt ve svých Dopisech po-
zorného cestovatele týkajících se 
hudby. Odpovědí na tuto otázku by-
ly tehdy zlaté české ručičky ochot-
né pilně cvičit a skutečně hlubo-
ký zájem o hudbu. A jak jsme na 
tom dnes? Jsme stále tak výjimeč-
ní? Pořád ještě jsme pilní a hlubo-
ce zaujatí? My v ZUŠce se o to stá-
le snažíme. A abychom nehráli jen 
pro sebe, abychom se o to zjevení 
a úžas mohli podělit, zveme všech-
ny hudbymilovné posluchače na 
okresní přehlídku smyčcových ná-
strojů. Koncert plný smyčců pořá-
dáme ve středu 21. března v 17 ho-
din v obřadní síni Městského úřadu 
v Hlučíně. Spolu s hlučínskými 
smyčcovými orchestry na koncertě 
vystoupí i žáci ostatních škol naše-
ho regionu v programu, který zahr-
nuje pestrý průřez hudbou skladate-
lů od období renesance až k hudbě 
dneška.          Veronika Stoklasová

ZUŠ P. J. Vejvanovského Hlučín

Koncert plný smyčců

Iris zve na pomyslnou 
návštěvu arboreta

Přednáška o  arboretu Nový Dvůr, 
o výsadbě stromů, pěstování rodo-
dendronů, novém skleníku a dal-
ších zajímavostech se bude konat 
v pátek 9. března v 16 hodin v zá-
meckém klubu. „Hovořit bude od-
borník na slovo vzatý, dřívější ře-
ditel arboreta a dendrolog Miroslav 
Frank,“ prozradil Josef Chlebiš, 
předseda zahrádkářské organizace  
Iris Hlučín, která přednášku pořá-
dá.                                              (red) 

Předplatné na tři koncerty vážné 
hudby z cyklu Čtvero ročních ob-
dobí a na koncert Svatováclavské-
ho festivalu v Hlučíně je stále možné 
koupit za zvýhodněnou cenu 500 ko-
run. První koncert je připraven na ne-
děli 22. dubna v 15 hodin. V kostele 
sv. Jana Křtitele bude zpívat sólista 
Martin Gurbal v doprovodu Stadle-
rova klarinetového kvarteta klasické 
sklady Farkase, Bacha, Albinoniho 

a Dvořáka. S programem Ta naše pí-
snička česká vystoupí v neděli 17. 
června v 15 hodin v kapli evangelic-
kého kostela recitátor Alfréd Strej-
ček a kytarista Štěpán Rak. 

Koncert Svatováclavského festiva-
lu se odehraje v kostele sv. Jana Křti-
tele ve čtvrtek 27. září v 18 hodin. 
Představí se na něm Cappella Maria-
na se sólisty. Sopranistky Hana Bla-
žíková a Barbora Kabátková, tenoři 

Vojtěch Semerád a Tomáš Lajtkep, 
barytonista Tomáš Král a basové hla-
sy Jaromíra Noska a Uliho Stabera 
předvedou bohatý program s názvem 
Esence hudby – pocta franko-vlám-
ské polyfonii. Hudební sérii uzavře 
koncert Ensemble Inégal v sobotu  
8. prosince v 15 hodin v kostele 
sv. Jana Křtitele. Interpretovat bu-
de Loutnu českou Adama Václava 
Michny z Otradovic.                  (iga)

3. 3. 19:00 ples mladých aneb… Kulturní dům

5. - 8. 3. Jarní příměstský tábor pro školní děti ve věku 6 až 9 let DDM Hlučín

12. 3. 16:00 Klub vaření DDM Hlučín

13. 3. 16:00 Veřejné fórum Kulturní dům

13. 3. 17:30 Háčkování pro děti DDM Hlučín

16. - 17. 3. BiSCup 2018 náměstí

16. - 17. 3. Jarní výtvarný občasník DDM Hlučín

17. 3. 10:00 Volejbal 2 liga muži: TJ Hlučín - S.Bučovice Sportovní hala

21. 3. 19:00 Zamilovaný sukničkář – divadlo Kulturní dům

21. 3. 17:00 Beseda Holokaust v nás Červený kostel 

25. 3. 9:00 Volejbal Kp žaček - turnaj 4 družstev Sportovní hala 

26. 3. 15:00 Den učitelů Kulturní dům

Připravujeme na duben 2018

5. 4. Zasedání Zastupitelstva města Hlučína Kulturní dům

10. 4. Andrew „The Bullet” Lauer – koncert Červený kostel 

14. 4. 8:00 - 14:00 Dobroty na ulici - farmářské trhy trochu jinak náměstí

14. - 15. 4. Výstava narcisů iris Kulturní dům

15. 4. Miroslav Donutil – talkshow Kulturní dům

28. 4. pálení čarodějnic Hlučínské jezero 

28.  - 29. 4. Hlučínská Lilie Kulturní dům

Čtyři koncerty  jsou stále za zvýhodněnou cenu
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Tomáš Klus a jeho Cílová skupina 
vystoupí na festivalu Štěrkov-
na Open Music s Janáčkovou 
filharmonií.   

               Čtěte na straně 6

Únorové vítání občánků bylo opět 
dojemné a láskyplné. Další se bude 
v obřadní síni radnice konat v létě.
   

Čtěte na straně 4

Mší pod širým nebem vyvrcholí 
setkání mládeže s biskupem 
v Hlučíně. Konat se bude 18. 
března. 

Čtěte na straně 2

Sedm pejsků se dosud vystřída-
lo v novém hlučínském útulku pro 
psy, které město Hlučín otevřelo 
loni na podzim. Dva se brzy vrá-
tili zpět ke svým majitelům, čtyři 
našli nový domov. Zásluhu na tom 
mají všichni, kdo prostřednictvím 
sociálních sítí pomohli šířit infor-
mace o ztracených pejscích. 

„Moc děkujeme za sdílení pří-
spěvků z facebookových stránek 
TS Hlučín s fotografiemi psů, kte-
ří skončili v útulku. Jen díky tomu 
se u nás zatoulaní pejsci v posled-
ní době moc dlouho nezdrží. Do-

stává se jim sice veškeré potřebné 
péče, ale bez intenzivnějšího kon-
taktu s lidmi je jim v kotcích sa-
mozřejmě smutno,“ řekl Martin 
Svoboda z TS Hlučín, který má 
záchytnou stanici pro psy na sta-
rosti. V útulku aktuálně zůstává 
jeden pes. Z nepochopitelných dů-
vodů už od podzimu loňského ro-
ku čeká marně na nového páníčka 
kříženec německého ovčáka.

„Je hravý, temperamentní, po-
slušný, mazlivý, miluje lidi. 
S nadšením plní všechny pokyny,“ 
komentoval povahu asi dvouleté-

ho Cara, jak ho v útulku pojmeno-
vali, správce stanice Roman Se-
leš. Zájemci o psy najdou všechny 
podrobnosti na stránkách www.
tshlucin.cz.     

Hlučínský útulek nyní bude mít 
dva maskoty. Autorkou obrázků 
černého a bílého psa, kteří budou 
zdobit informační ceduli záchyt-
né stanice, je Taťána Černá, fre-
kventantka výtvarného ateliéru 
Viridian. Ateliér přispěl už k slav-
nostnímu otevření nové záchytné 
stanice zapůjčením části výstavy 
na téma psů z útulků a množíren. 

Cílem bylo upozornit na smutné 
osudy psů, na jejichž počátku je 
lidská lhostejnost a nezodpověd-
nost. Taťánu Černou potěšilo, že 
může svými obrázky prospět.

 „Pokud člověk tvoří a jeho prá-
ce se lidem líbí a následně ještě vi-
dí efekt v dalším využití, je to moc 
krásný, hřejivý pocit. Každý sku-
tek by měl být obdařen smyslem, 
v tomto případě se to povedlo na 
100%. Ať obrázky přinesou útulku 
co nejvíce pozitivního,“ prohlásila 
autorka. Sama má psy moc ráda.

Pokračování na straně 5

Pejsci se teď v hlučínském útulku dlouho nezdrží

Na třetí ročník soutěže mažoretek Zlatá hlučínská hvězda se sjelo na 600 soutěžících z 23 týmů, vět-
šinou s Moravskoslezského kraje a nejbližšího okolí, a také z Polska. To je obrovský skok, protože 
na prvním ročníku měřily síly tři stovky dívek.  Akce se konala v neděli 25. února opět v hlučínské 
sportovní hale. „Letos jsme zaznamenali také velký zájem diváků, přišlo jich bezmála sedm stovek,“ 
prozradila hlavní pořadatelka Eva Neubauerová z městské organizace Sport a kultura Hlučín.    (iga)

Zlatá hlučínská hvězda
přilákala na 700 diváků

Kříž se vrátí opět na místo
Kříž v ulici Rovniny i s pozemkem pod ním 

získá do svého majetku město Hlučín. Na svém 
únorovém jednání o tom rozhodli zastupite-
lé. Soukromí vlastníci vyšli vstříc vedení měs-
ta a rozhodli se kousek pozemku, na němž sto-
jí drobná sakrální stavba, Hlučínu věnovat. Kříž 
už byl ve špatném technickém stavu. Hrozilo, 
že nevydrží otřesy způsobené těžkou technikou 
v průběhu oprav ulice Rovniny plánovaných na 
letošní rok. Město, které se nyní stane jeho vlast-
níkem, ho teď může nechat opravit. Kříž už je 
u restaurátora, zpět na původní místo se vrátí po 
dokončení rekonstrukce ulice.                          (iga)

Město otestuje elektromobil 
Elektromobil e-golf by mohlo získat město 

Hlučín. Pokud to radní schválí, dostane radni-
ce vůz do desetiměsíční výpůjčky od firmy Sie-
mens. V takovém případě ho zástupci města pře-
vezmou v úterý 27. března. Zájemci si ho mohou 
prohlédnout na Mírovém náměstí v 10 hodin.  

„Město bude muset koupit nový osobní au-
tomobil. Protože chceme přispět k ekologiza-
ci dopravy, uvažujeme o elektromobilu. Ale rá-
di bychom si ho nejprve otestovali,” vysvětlila 
místostarostka Hlučína Blanka Kotrlová. Elekt-
romobil v užitkové verzi už má od loňského roku 
městská příspěvková organizace Sport a kultura 
Hlučín, která s ním obhospodařuje areál Hlučín-
ského jezera. Město také počítá s výstavbou pl-
nící stanice CNG, jehož součástí bude i rychlo-
dobíjecí stanice pro elektromobily.    (iga)

MíSTO KYTiČKYn
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Přivítali jsme:
Sam Keller *2017

Jubilanti:
Jiřina Šafránová *1938
Dorota Prchalová *1933
Lucie Dzieržawová *1927
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Okolo stovky zpěváků a hudeb-
níků ze schol obcí Hlučínska při-
jede do Hlučína, aby spojili své 
hlasy a nástroje a vytvořili nádher-
ný společný koncert s názvem Ře-
kni to písní. Na tento silný zážitek 
se mohou posluchači těšit v neděli 
29. dubna v 15.30 v kostele sv. Jana 
Křtitele v Hlučíně. 

Koncert je unikátní tím, že všech-
ny skladby nacvičí účastníci za ne-
celé tři dny. „Víkend plný pozitivní 
energie začne v pátek večer a celá 
akce bude završena samotným ne-

dělním koncertem. Je to velmi ná-
ročný, ale přesto úžasný víkend, 
který dává zpěvákům i poslucha-
čům plno pozitivní energie,“ pozna-
menala jedna z organizátorek Adéla 
Jasvecová. 

„Loňský, první ročník koncertu 
schol slavil úspěch jak mezi diváky, 
tak účastníky. Proto jsme se rozhod-
li na něj navázat. Připraven je pest-
rý repertoár, jehož součástí je i zná-
má píseň Oh, happy day,“ doplnila 
informaci další členka organizační-
ho týmu Ester Drastíková.        (red)  

Do kostela se sjede stovka zpěváků a hudebníků!

Koncert schol se poprvé konal už loni.                                                    Foto: Jakub David

Postel, hospoda, kostel se jme-
nuje kniha a také talk show půvo-
dem polského, římskokatolického 
kněze Zbigniewa Czendlika, kte-
rý svými názory oslovil širokou ve-
řejnost. V Hlučíně vystoupí ve stře-
du 9. května v 19 hodin v kulturním 
domě. Ovšem vstupenky na večer 
s populární osobností byly téměř 
vyprodány už pár dní poté,  co je síť 
Ticketstream uvedla do prodeje.

Zbigniew Czendlik působí v Čes-
ku od roku 1992. Do povědomí se 
dostal svými neotřelými postoji, 
které mimo jiné prezentoval v řa-
dě televizních pořadů jako host. 
Sám se objevil v TV i v roli mo-
derátora. Často odpovídá na intim-
ní otázky, třeba jak zvládá celibát, 
když je milovníkem krásných žen 
a dobré whisky, co má napsáno na 
dveřích ložnice, proč se mu nelíbilo 
ve Vatikánu, ale i proč u nás nemá-
me natřískané kostely.              (iga) 

Slezský aeroklub Zábřeh se letos 
chystá na velkou slávu. V létě bude 
leteckým dnem, naplánovaným na 
sobotu 16. června, slavit devadesáté 
výročí od otevření letiště v Dolním 
Benešově. Při té příležitosti chce 
vydat pamětní publikaci, pro kterou 
shání fotografie, výstřižky a další 
materiály pojící se k historii dolno-
benešovského letiště a jeho pokra-
čovatele v Zábřehu. 

„Obracíme se na pamětníky, pří-
padně na jejich rodinné příslušní-
ky, aby nakoukli do svých archivů. 
Pokud objeví nějaké zajímavé ma-
teriály a historky pojící se k obě-
ma letištím, uvítáme je,“ řekl jeden 
z pamětníků, člen klubu a spoluor-
ganizátor oslav Karel Konečný. 

Majitelé historických dokumentů 
se mohou obracet na Libora Mašíka 
na kontaktní telefon 737 182 814. 

Letiště v Dolním Benešově má 
velmi pohnutou historii. Založil ho 
Masarykův letecký fond, slavnost-
ně se otevřelo v roce 1928. V uží-
vání ho měla Masarykova letecká 
liga. Ještě před válkou zajišťovalo  
první letecké spojení mezi Ostra-
vou a Prahou.

„Cestující tehdy odjížděli autem 
ze Smetanova náměstí v Ostravě 40 
minut před startem letadla z dolno-
benešovského letiště.  To si už dnes 

Letiště v Dolním Benešově oslaví 90 let,
hledají se historické dokumenty

Foto: archiv Slezského aeroklubu Zábřeh
Za války měli němci na dolnobenešovském letišti výcvikovou letku.

ani neumíme představit,“ vzpomněl 
zajímavou perličku Karel Konečný. 

Od roku 1935 fungovala na letiš-
ti jedna z pěti českých četnických 
hlídek, které měly za úkol hlídat 
špionážní lety z Německa. Během 
okupace měli Němci na dolnobe-
nešovském letišti výcvikovou let-
ku. Pokračovatelem následně zru-
šeného letiště v Dolním Benešově 
se stalo letiště v místní části Zábřeh 
vybudované v roce 1960. Už tenkrát 
tam fungoval velmi agilní aeroklub. 

„Traduje se historka, kterak si za 
krásného počasí přišla parta chlapů 
zalítat na větroních. Ty se ale dostá-
vají do vzduchu ve vleku za moto-

rovým letadlem a žádný vlekař v té 
chvíli na letišti nebyl. Tak chla-
pi vyslali rychlého posla do místní 
školy, jejíž ředitel byl také nadšený 
pilot. Ten vybral ze svých kamará-
dů nejdůstojnějšího kolegu, jenž se 
ujal hlídání dětí, a šel si udělat tři 
vleky. No a pak se zase vrátil do vy-
učování,“ povyprávěl Karel Koneč-
ný, který sám létal od roku 1954. Za 
knipl přestal sedat ve svých osmde-
sáti letech, tedy před třemi roky. 

Další příběhy obou letišť chtě-
jí nadšenci ze Slezského areoklubu 
rekonstruovat i z materiálů, které se 
podaří sesbírat od pamětníků. 

Ivana Gračková

Na Czendlika
docházejí lístky



Jezdecký kroužek
JK Baloušek
Hlučín Jasénky

Od dubna 2018 otevíráme
jezdecký kroužek pro děti od 8 do 15 let.

Více informací na mailu staje.balousek@seznam.cz
nebo tel. 776 880 096

Těšíme se na Vás!

Zahradnictví Michňa

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

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

zahradnictvimichna@seznam.cz

www.zahradnictvi-michna.cz

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

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

Domácí výrobník
na cukrovou vatu
Sweet Dream
exkluzivně na 
www.svetcukraru.cz

* poštovné zdarma

1730 Kč
1499 Kč






