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hlučínskénoviny

Občané na veřejném fóru vybrali 
témata, kterými se má město za-
bývat. Opět vyhrál požadavek na 
stavbu nové víceúčelové haly.                

Čtěte na straně 3, 4, 5

Zastupitelé se sejdou ve čtvrtek 
5. dubna v 16 hodin v kulturním 
domě. Hovořit budou i o nových 
plochách pro volný pohyb psů.   

Čtěte na straně 2

Krajinářka vysvětluje, proč navrhla 
pokácení některých stromů. Podle 
ní se musí odborníci rozhodovat 
i s ohledem na další generace.

Čtěte na straně 2

Dobroty na ulici se jmenuje ak-
ce, která v Hlučíně nahradí oblíbe-
né farmářské trhy. Konat se budou 
od osmé hodiny ranní v sobotu  
14. dubna na Mírovém náměstí. 

„Dobroty na ulici budou hostit 
nejen klasické drobné prodejce, 
které známe z dřívějších farmář-
ských trhů, ale také gastronauty 
a producenty nejrůznějších pochu-
tin,“ prozradila Veronika Anton-
číková z pořadatelské organizace 
Sport a kultura Hlučín. 

V nabídce tak budou klasické 
výrobky, jako jsou domácí peči-
vo, masné produkty, ovocná vína, 
bylinkové sirupy, zelenina a mno-
ho dalšího. Přibude ale také napří-
klad ukázka přípravy čerstvých 

francouzských palačinek galla-
tes a crêpes a zeleninových kolá-
čů quiche v podání hlučínské pa-
lačinkárny Crépe Hlučín. 

S hlučínskými pěstiteli Dankou 
a Tomem Manczalovými bude 
možné podiskutovat o bylinkách 
či přípravě tinktur. K ochutnání 
nabídnou výborné čaje a zájemce 
nechají vyzkoušet přípravu bylin-
kového másla. 

„Osobně si rozhodně nenechám 
ujít dobroty zahraniční kuchy-
ně v podání Mutant Fast Food 
& Catering, se kterými si může-
te vyzkoušet ‚smotnout’ svůj let-
ní závitek,“ doplnila Veronika An-
tončíková. 

U prodejního místa s názvem 

Hřeje návštěvníci ochutnají pravý 
domácí vývar, nebo se hned ved-
le zahřejí omáčkami Gaston Chi-
lli, výrobky z chilli papriček, které 
se pěstují na Vinné hoře v Hlučí-
ně. „Jedná se o čistě přírodní pro-
dukt. K jeho výrobě dále použí-
váme nejkvalitnější himalájskou 
růžovou sůl, nerafinovaný třtinový 
cukr Demerara, italský velejem-
ný vinný ocet a prvotřídní koření 
v BIO kvalitě,“ prozradil Radovan 
Fron z firmy Gaston Chilli. 

Na náměstí samozřejmě nebu-
de chybět kávička z produkce Pi-
necafé nebo nabídka biovín Jana 
Mikulčíka, který sortiment dopl-
ní o masovou pomazánku na víně, 
paštiku s vinným želé anebo hově-

zím na víně. Připraveny jsou též 
ukázky stolování, jarního deko-
rativního sortimentu společnosti 
Klia a dřevěné pomůcky k vaření 
z Dřevotéky. Poprvé na trzích také 
přivítáme hliněné výrobky z dílny 
Točená keramika z Ostravy. K mi-
mořádným gastronomickým zážit-
kům bude hrát od 10 do 13 hodin 
cimbálová muzika Háj. Děti si uži-
jí workshop klaunů z Balónkova. 
Program potrvá do 16 hodin. 

„Pokud si budete chtít prodlou-
žit pestrý víkend, zaskočte si z ná-
městí k nám do kulturního domu, 
kde se bude o víkendu 14. a 15. 
dubna konat výstava narcisů a jar-
ních cibulovin,“ pozvala ještě Ve-
ronika Antončíková.              (red)

V půlce dubna dostanou zabrat chuťové buňky 

Setkání mládeže ostravsko-opavské diecéze 
s biskupem nazvané BISCUP se letos konalo po-
prvé v Hlučíně. Na pět set mladých lidí strávi-
lo na Hlučínsku pestrý víkend, který zakončila 
v neděli 18. března mše pod širým nebem na hlu-
čínském Mírovém náměstí.

„Přijely jsme z Hnojníka a byl to pro nás moc 
krásný zážitek. Nejvíce se nám líbila ta silná at-
mosféra. Opravdu jsme tu byly blíže Bohu,” pro-
zradila účastnice setkání, čtrnáctiletá Nela War-
dasová, která dorazila do Hlučína na křesťanské 
setkání se svými třemi kamarádkami. Děvčatům 
nakonec ani nevadilo, že venku mrzlo, až pra-
štělo. 

Že se mimořádná akce konala v Hlučíně, po-
těšilo i mnohé místní lidi. Užít si mši přišli ta-
ké manželé Ciganovi. „Byli jsme už včera na se-
tkání v ludgeřovickém kostele a na dnešek jsme 
se moc těšili. Jsme pyšní, že se taková akce ko-
ná zrovna v našem městě. Je mi pětasedmdesát 
let, celý život bydlím v Hlučíně, ale nikdy dří-
ve jsem tu nic takového nezažil,” prohlásil Al-

Mše v silném mrazu byla zkouškou víry

fons Cigan. Jeho žena Eva dodala, že ji mladí 
lidé okouzlili: „Jsou tak slušní, nedělají žádný 

nepořádek. Mohli by být vzorem pro ostatní!”
Pokračování na straně 5

NejKrásNější PrO Nás byla  
atmOsféra, sHOdli se účastNíci 
HlučíNsKéHO biscuPu.

V Hlučíně se v pokoře a radosti setkali mladí  lidé z celé diecéze.                                          foto: ivana Gračková
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Když se radost mísí s bezmocí
Volal jsem před pár 

týdny svému známé-
mu, který podepsal 
petici proti plošné-
mu kácení stromů 
v Hlučíně. Upřímně 

mě totiž zaskočil odpor občanů proti 
vykácení dvacítky stromů vybraných 
zahradní architektkou v lokalitě, kde 
je jich více než sto; nebo proti kácení 
starých a už neduživých topolů, pří-
padně zničených zeravů. Zajímalo 
mě, proč se rozhodl k petici připojit. 
Vysvětlil mi, že s plošným kácením 
nesouhlasí, i když o žádném konkrét-
ním plošném kácení v Hlučíně nevě-
děl. To je často bolest peticí. Už jed-
nou jsme tu měli obdobnou petici, 
která brojila proti likvidaci dětské-
ho ranče. Sám bych ji podepsal, kdy-
bych ovšem nevěděl, že dětský ranč 
tehdy nikdo nelikvidoval, stejně jako 
teď stromy nikdo plošně nekácí. Žije-
me v době, kdy se mnoho lidí nezají-
má o své okolí, nestará se o politiku, 
nevyznává žádné občanské hodno-
ty. Když se podaří v takové atmosfé-
ře probudit zájem občanů, když lidé 
začnou říkat nahlas svůj názor, ak-
tivně se zajímat o město, ve kterém 
žijí, a dokonce se starat o věci, které 
je přímo nepálí, je to radost. V době, 
kdy jsem nastupoval na radnici, jsem 
doufal, že právě to se mi v Hlučíně 
povede - že společně s kolegy doká-
žeme vytvořit prostor pro vzájemnou 
diskuzi. Mám proto obrovskou ra-
dost, že se to daří. Jako občan Hlu-
čína jsem hrdý, když vidím rekordní 
počet lidí na veřejném fóru, když se 
občané hlásí o slovo na kulatých sto-
lech, když za mnou přichází na rad-
nici se svými náměty a nápady. Vel-
mi si toho vážím. A dokonce jsem 
rád, když někdo sepíše petici a další 
lidé ji podepíší, protože si přejí změ-
nu uspořádání dopravy, nové popel-
nice, nebo třeba více stromů. Petici 
totiž považuji za velmi účinný ná-
stroj k vyjádření občanských posto-
jů. Pokud ale petice předkládá lidem 
povrchní nebo zkreslené informace, 
pokud autoři petice prostě nechtě-
jí poslouchat žádná zdůvodnění, a 
když jejich jediným argumentem je 
jejich osobní nesouhlas, pak se pe-
tice mine účinkem. Co je ale mno-
hem horší, důsledkem petice založe-
né na neúplných nebo neobjektivních 
informacích může být to, že se me-
zi občany vrátí lhostejnost a nechuť 
se angažovat Je třeba si proto zod-
povědně uvědomit, že účelem petice 
by mělo být zlepšení stavu čehokoli 
a ne zviditelnění jejich autorů. Pro-
to moc prosím všechny spoluobčany, 
važme si nástrojů demokratické dis-
kuze a přistupujme k nim s veškerou 
zodpovědností. Vězte, že my to tak 
děláme a určitě dál dělat budeme.    

město

Na Každý strOm V 
lOKalitě u ZaHradNí 
ulice je ZPracOVaNý 
deNdrOlOGicKý POsudeK. 

Kácení čtyřiadvaceti stromů ze 
117 v lokalitě mezi bytovými domy 
blízko Základní školy dr. M. Tyrše 
vzbudilo ve městě vlnu emocí.

Přestože se místo vykácených dře-
vin bude vysazovat čtyřicet nových 
stromů, přestože se projekt připra-
voval přes dva roky a na počátku 
byly požadavky některých obča-
nů, kterým vzrostlé stromy stínily 
okna a břízy umocňovaly alergie, 
část místních lidí nazlobilo, že při-
šli o stromy, k nimž měli vztah a je-
jichž zachování po městu požado-
vali. Projekt komplexního řešení 
zeleně připravovala krajinářka Pav-
la Miklová, která vysvětluje, proč 
musely jít některé konkrétní stro-
my k zemi.   

Proč jste navrhla vykácet alej 
sakur naproti školy? 

Sakury v aleji v ulici Tyršova by-
ly staré, se sníženou vitalitou, kte-
rá byla způsobena výskytem dře-
vokazné houby a klejotokem. 
Cílem projektu je alej omladit a na-
víc rozšířit o šest dalších kusů vý-
sadbou červenolistého myrobalánu.

Bylo nutné vykácet mladou, 
zdravou lípu? 

Mezi obytnými bloky rostou dlou-
hověké lípy. Ty budou vitální za 
předpokladu, že budou mít dosta-
tek prostoru a nebudou ovlivněny 
konkurencí vedlejších stromů. Po-
kácením lípy rostoucí blízko domu 
a blízko další lípy se podpoří zdár-
ný růst ostatních lip.

Občané požadovali zachová-
ní některých bříz. Nebylo možné 
jim vyjít vstříc? 

Břízy jsou stromy pionýrské a te-
dy krátkověké. Na původních mís-
tech již splnily svou funkci rychlé 
zeleně. Nastalo období snižování 
jejich vitality a tím i zvyšování bez-
pečnostního rizika ve smyslu po-
lomů, tedy suchých větví i kmenů. 
V přírodě stará bříza odumře, spad-
ne a na jejím místě vyroste nový 
perpektivní strom. Ve městě je nut-
no tuto situaci hlídat a předcházet 
jí. V místě pokácených bříz budou 
vysázeny mladé perspektivní stro-
my pro další generace.

Padnout musela i řada vzrost-
lých smrků? 

Podle zkušeností jsou smrky ztepi-
lé citlivé vůči zasolení půd a nema-
jí rády sucho. V městském prostře-
dí, zvláště ve starším věku a také 
vzhledem k jejich mělkému koře-
novému systému, od určitého věku 
a vzrůstu začnou představovat  bez-
pečnostní riziko kvůli nízké stabi-
litě. Smrky v dané lokalitě budou 
nahrazeny novou výsadbou zapo-
jeného alejového porostu složené-
ho z druhů, které jsou do městského 
prostředí vhodné.

Podle vašeho názoru se mělo 
v bloku domů u Zahradní ulice ká-
cet ještě více a kvůli požadavkům 
občanů se dělaly kompromisy. Co 
byste ještě nechala vykácet a proč? 

Jako zahradní architekt jsem při-
stoupila na kompromis nekácet 
všechny břízy, které bych navrh-
la nahradit hodnotnějšími a nealer-
genními druhy,  a dále nekácet smrk 
pichlavý a jasan ztepilý, které jsou 

blízko domů a konkurují perspek-
tivnějším jedincům. Kompromisem 
také  bylo zachování mladého oře-
chu a skupiny hlohů, které se ale 
mohou bez rizika odstranit později, 
až budou vzrostlejší mladé stromky, 
které se letos vysadí. 

Co by se časem stalo, kdyby se 
předmětné stromy nevykácely? 

Je dobré, že obyvatelé bytů mají 
vztah k prostředí okolo svého byd-
liště a že jim není lhostejné, co se 
okolo děje. Je ale nutný objektivní 
přístup odborníka, který není citově 
vázán k jednotlivým stromům a po-
soudí zeleň jako celek. Protože ja-
ko celek tato sídlištní zeleň funguje. 

Postupnou obnovou porostu je za-
jištěn nepřetržitý život v korunách 
stromů, jeho biodiversita a schop-
nost se adaptovat, je zajištěna hy-
gienická a v neposlední řadě i es-
tetická funkce. Jsou stromy, které 
jsme zachovali i přesto, že už ma-
jí tendenci odumírat. Musí jim být 
ale zajištěna jejich stabilita, aby ne-
vznikalo bezpečnostní riziko. Tam, 
kde jsou na frekventovaných mís-
tech stromy ve fázi odumírání a ne-
ní možné zajistit stabilitu, je nutno 
přistoupit ke kácení a výsadbě nové 
generace stromů. Není možné ne-
chat všechny stromy zestárnout na-
jednou, protože by nám tady zůstala 
pro další generace obyvatel jen holá 
plocha bez života.  

Nebylo by nejjednodušší vysvět-
lit všechny vaše důvody občanům 
osobně? 

Pokoušela jsem se o to, ale bohu-
žel lidé, s nimiž jsem o tom disku-
tovala, nechtěli slyšet žádné argu-
menty.                   Ivana Gračková

Dva nové prostory, kde se mohou psi volně pohybo-
vat bez vodítka a bez náhubku, budou na svém dubno-
vém jednání mimo jiné schvalovat zastupitelé. Veřejné 
zasedání zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek 5. dubna 
od 16 hodin v kulturním domě. Přímý přenos z něj bu-
de možné sledovat na webu města. Nové prostory pro 
volný pohyb psů chce město vyčlenit proto, že původní 
pozemky město prodalo své obchodní organizaci Teplo 
Hlučín kvůli plánované výstavbě plnicí stanice na CNG 
a stanice na dobíjení elektromobilů. „Prostory by měly 
být na výjezdu z Hlučína směrem na Darkovičky za ga-
rážemi v ulici Severní a dále zelená plocha vedle marke-
tu Hruška mezi Dukelskou a Cihelní. Na ostatních veřej-
ných prostranstvích města budou chovatelé povinni mít 
své psy na vodítku stejně, jako tomu bylo dosud,“ uve-
dl vedoucí odboru vnitřních věcí Zbyněk Plura.      (iga)

Kácet se musí, aby budoucím
generacím nezůstaly holé pláně

Bude se jednat o nových místech pro venčení psů
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rada města V bŘeZNun

město

n rozhodla nechat obnovit historic-
kou cestu na Třetině.
n odsouhlasila přijetí příspěvku od 

obce Šilheřovice na provoz pří-
spěvkové organizace Dětská re-
habilitace, kterou využívá i dítě 
ze Šilheřovic. 
n rozhodla, že místní komunikace 

Horní, Krátká, Květná, Školní, 
Na Valech, Úzká, Růžová v Hlu-
číně a Kozmická v Darkovičkách 
zrekonstruuje společnost Alpine 
Bau CZ z Valašského Meziříčí za 
cenu 1 778 439 korun.  
n rozhodla, že střechu a fasádu 

Kulturního domu Hlučín opraví 
společnost Tomáš Straub z Hlučí-
na za cenu 3 201 880 korun. 
n zadala zjednodušené podlimitní 

řízení veřejné zakázky na doda-
vatele regenerace náměstí pane-
lového sídliště OKD. 
n poskytla peněžitý dar ve výši 20 

tisíc korun spolku Agri Nostra na 
ruční, ekologicky šetrné sečení 
louky, která je registrována jako 
část významného krajinného prv-
ku Jasénky.
n rozhodla instalovat dopravní 

značku zákaz stání v ulici Svor-
nosti v Hlučíně. 
n zadala zjednodušené podlimitní 

řízení veřejné zakázky na doda-
vatele propojení ulic Hrnčířská 
a Školní v Hlučíně.  
n vyhlašuje záměr na pronájem 

dvou bytů 1+1 v domech číslo 
32 a 2 v ulici Severní. Podmín-
ky výběrového řízení obálkovou 
metodou najdou zájemci na webu 
města, nabídky se podávají do  
4. dubna.  
n rozhodla, že pro zájemce měs-

to pořídí BIO sáčky na psí ex-
krementy. Zdarma je poskytne 
všem držitelům psů z Hlučína. 
Majitelé registrovaného psa ži-
jící v bytových domech a hradí-
cí vyšší sazbu poplatku budou 
mít nárok na 100 kusů, majitelé 
bydlící v jiných místech, kde 
se hradí nižší sazba poplat-
ku ze psa, budou mít nárok na  
50 kusů za rok. 
n schválila přijetí dotace z Minis-

terstva průmyslu a obchodu ČR 
z programu Efekt 2018 na obno-
vu veřejného osvětlení v Darko-
vičkách a Bobrovníkách.  
n rozhodla ocenit významné osob-

nosti a reprezentanty ve sportu 
a kultuře. Ceny se budou letos 
předávat 10. dubna v obřadní síni 
radnice spolu s oceněními pro 
dárce krve. 

Ve HŘe je malá VariaNta 
ObcHVatu POuZe města 
HlučíNa. 

Na veřejném fóru v úterý 13. břez-
na se v Kulturním domě Hlučín 
opět hovořilo mimo jiné i o doprav-
ně přetížené Ostravské ulici, která 
je hlavní spojnicí mezi Ostravou-
-Přívozem a Opavou jedním smě-
rem a ve druhém směru také Dol-
ním Benešovem a Kravařemi. 

Občané proto už v minulosti vo-
lali po vybudování obchvatu, který 
se plánuje už více než patnáct let. 
Ale není v silách města uspíšit pro-
jekt, který je v gesci Ředitelství sil-
nic a dálnic, potažmo státu a minis-
terstva dopravy, jež se k němu i přes 
tlak obcí Hlučínska zatím staví vel-
mi vlažně. Proto lidé chtějí po vede-
ní města, aby začalo pracovat na al-
ternativním řešení, jak se shodli na 
fóru. 

„Po veřejném jednání u kulaté-
ho stolu, které jsme loni vedli se 
zástupci Ředitelství silnic a dál-

Již desátý ročník fotosoutěž vy-
hlašuje město Hlučín, letos s ná-
zvem Moje tři nej. Zasílat fotogra-
fie mohou autoři jakéhokoliv věku 
od 1. dubna do 30. září.

„Svojí registrací v soutěži na webu 
www.sak-hlucin.cz potvrzuje kaž-
dý účastník, že souhlasí s pravidly 
soutěže a že jím zaslané fotogra-
fie pořídil osobně,“ uvedla za orga-
nizátory Tereza Šimánková, koor-
dinátorka Zdravého města Hlučín, 
pod jehož hlavičkou se soutěž koná. 

Všechny zaslané fotografie budou 
zveřejněny na webu městské orga-
nizace Sport a kultura Hlučín, která 
je spoluorganizátorem soutěže. 

Zaslaná fotografie musí mít veli-
kost jedné strany rovnou nebo vět-

ší než 2500 pix. Každý fotograf 
může poslat do soutěže maximál-
ně tři snímky, a to v souboru JPEG. 
Snímky mohou obsahovat copyri-
ghty, každý musí mít aspoň krátký 
popis, nebo svůj název podle zvá-
žení autora. 

Pořadatelé si vyhrazují právo zve-
řejnit zaslané snímky či je jinak po-
užít k bezplatné prezentaci v rámci 
připravované výstavy, jejich vyu-
žítí ke komerčním účelům ale není 
možné bez písemné dohody s auto-
rem. Všichni účastníci soutěže ob-
drží pamětní grafický list a tři nej-
úspěšnější také věcné ceny. Porota 
bude hodnotit nejen kvalitu foto-
grafií, ale i její obsah vztahující se 
k danému tématu.                       (red)

Setkání jubilantů se
uskuteční v červnu

Už tradiční setkání seniorů, kte-
ří v letošním roce dovrší osmdesá-
ti a více let, uspořádá město Hlučín 
v úterý 5. června v Kulturním domě 
Hlučín. „Společné posezení s hud-
bou a občerstvením mělo v minu-
lých třech letech velký ohlas. Proto 
ho připravujeme i na letošní rok“, 
řekla místostarostka Hlučína Blan-
ka Kotrlová.

Zájemci, kteří chtějí na akci ob-
držet pozvánku, se mohou přihlásit 
osobně na odboru rozvoje Městské-
ho úřadu Hlučín u Ingrid Křižáko-
vé, nebo telefonicky na čísle 595 
020 238, případně mailem na adre-
se krizakova@hlucin.cz.           (red) 

Nebudeme na obchvat pouze 
nečinně čekat, říká starosta

nic a Moravskoslezského kraje 
a za účasti představitelů dalších ob-
cí Hlučínska, jsem dospěl k názo-
ru, že sice nesmíme ustávat v tlaku 
na vybudování obchvatu, ale těž-
ko se můžeme utěšovat představou, 
že by se mohlo začít stavět během 
několika málo let. Přitom situace 

v Hlučíně na Ostravské je opravdu 
neúnosná. Proto už jsem začal pro-
věřovat možnost výstavby menšího 
obchvatu samotného Hlučína, který 
by mohl vzniknout propojením ulic 
Markvartovické a ČSA u výjezdu 
na Darkovičky,” informoval staros-
ta Hlučína Pavel Paschek.          (iga) 

Startuje desátý ročník fotosoutěže

Informační centrum Hlučín se no-
vě stalo prodejním místem vstupen-
kové sítě Colosseum Ticket.

„Pro naše zákazníky tak rozšiřuje-
me nabídku možností koupě vstu-
penek na divadelní představení, 
koncerty, sportovní akce a festiva-
ly konané v celé České republice,“ 
řekla Kateřina Korchanová. 

Infocentrum dále navázalo pro-
střednictvím Místní akční skupi-

ny Hlučínsko a Informačního cent-
ra Opava spolupráci s regionálními 
výrobci, kteří jsou držiteli značky 
Opavsk Slezsko, a ve druhé polovi-
ně dubna začne prodávat jejich vý-
robky. Půjde zatím pouze o produk-
ty nepodléhající zkáze, jako jsou 
háčkované věci, drobné keramické 
předměty, vitrážové dekorace, vý-
robky z kůže a dřeva. 

„Informační centrum v Hlučíně 

tak bude jediné na Hlučínsku, které 
se k této spolupráci zavázalo a roz-
hodlo se tak podpořit v maximál-
ní možné míře regionální výrob-
ce, ukázat návštěvníkům a turistům 
zručnost a dovednost místních li-
dí. Ctíme zásadu, že na tomto zboží 
nemáme rozhodně zájem vydělávat 
a plně tedy respektujeme prodejní 
cenu stanovenou dodavateli,“ dopl-
nila Kateřina Korchanová. (red) 

Infocentrum bude prodávat regionální výrobky

Provoz v Ostravské je místy skutečně neúnosný. Počty aut na tomto tahu se při-
tom s největší pravděpodobností budou ještě zvyšovat.    foto: ivana Gračková
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Veřejné fórum v úterý 13. března 
bylo rekordní. Přišlo bezmála 140 
lidí, kteří nejprve v diskuzi a poté 
hlasováním stanovili pořadí témat, 
jimiž se má městská reprezenta-
ce prioritně zabývat. Občané chtějí 
novou sportovní halu, lepší sociální 
a zdravotní péči pro děti s postiže-
ním i systematičtější práci s měst-
skou zelení. Pořadím témat ještě 
může zamíchat anketa mezi obča-
ny, kterou je možné vyplnit elektro-
nicky i na papíře.

Účastníci fóra si odhlasovali, že 
jejich prioritou v Hlučíně je vý-
stavba nové sportovní haly, protože 
stávající nevyhovuje pro oficiální 
soutěže v některých sportech. Ha-
lu uvítají například volejbalisté ne-
bo házenkáři, ale i další sportovci 
v Hlučíně. „Největší zájem o vybu-
dování nové haly máme my, florba-
listé, klub s druhou největší hráč-
skou základnou hned po fotbale. 
Usilujeme o ni na všech frontách už 
tři roky, proto jsme také měli hoj-
né zastoupení i na hlučínském fó-
ru,” prozradil předseda FBC Hlučín 
Tomáš Plaček. Místo pro halu už je 
vytipováno ve stávajícím sportov-
ním areálu. V pondělí 19. března se 
radní seznámili s její studií. Roz-
hodli, že se bude připravovat i va-
rianta umístění u jezera.  

„Na plánu postavit halu už inten-
zivně pracujeme od loňského roku, 
kdy ji občané také žádali v anketě. 

Nejprve jsme u kulatého stolu dis-
kutovali především s hlučínskými 
sportovci, kde by mohla stát a jak 
by měla vypadat, poté jsme zača-
li chystat studii. Osobně věřím, že 
radní a poté i zastupitelé projekt 
budování haly podpoří,” uvedla 
místostarostka Blanka Kotrlová.

Bouřlivá diskuze se vedla o život-
ním prostředí. Vyšel z ní úkol za-
chovat stávající stromy ve městě, 
zlepšit péči o ně a postupně vysa-
zovat nové. „Jedním z dalších úko-
lů z veřejného fóra je zřízení ko-
mise pro městskou zeleň a životní 
prostředí. Osobně bych takovou ko-
misi uvítala, protože by přibylo li-
dí, kteří by se podrobně seznámili 
se stanovisky odborníků a jednot-
livé kroky by posuzovali v souvis-
lostech a s výhledem do budouc-
na. Odbor životního prostředí by se 

tak mohl opřít nejen o odborné po-
sudky, ale také o stanoviska občanů 
města, kteří se budou v problemati-
ce orientovat,” konstatovala vedou-
cí odboru životního prostředí Soňa 
Prášková.

Opakovaně občané města žádali 
zlepšení dopravní situace ve městě 
v souvislosti s přetíženou Ostrav-
skou ulicí. Více se tomuto tématu 
věnujeme na straně 3. 

Už loni si občané města přáli no-
vé wellness, letos svůj požadavek 
zopakovali. „Pro jeho stavbu je vše 
připraveno. Osobně mě mrzí, že se 
na ni nepodařilo najít peníze v roz-
počtu na letošní rok. Snad se to po-
vede v roce příštím,” sdělila mís-
tostarostka Blanka Kotrlová. Dále 
by lidi byli rádi, kdyby při cestě 
městskou hromadnou dopravou do 
Ostravy nemuseli platit dvě zóny, 

Pořadím TOP příležitostí města z veřejného 
fóra může zamíchat ještě probíhající anketa

požadují koncepci školství v Hlu-
číně, na což navazuje i jejich přá-
ní mít pro děti s hendikepem volno-
časové kroužky vedené speciálním 
pedagogem. Mladí, kteří měli na 
veřejném fóru samostatný stůl, žá-
dají opravu prostranství před koste-
lem sv. Jana Křtitele. Ta se sice ne-
chystá v nejbližší době, ale snaha 
města získat výměnou od soukro-
mého majitele pozemky kolem hlu-
čínského zámku je prvním slibným 
krokem k úpravě celé této historic-
ky i urbanisticky cenné lokality.   

„Účast hlučínských občanů na ve-
řejném fóru byla letos opravdu po-
těšitelně vysoká, je vidět, že se 
v Hlučíně lidé zajímají o dění ve 
svém městě, chtějí ho ovlivňovat,” 
řekla moderátorka akcí Národní sítě 
zdravých měst Dana Diváková. 

„Chci poděkovat všem lidem, že 
přišli diskutovat na veřejné fórum, 
za jejich zodpovědný občanský pří-
stup. Moc si ceníme toho, že nám 
přišli říct svůj názor. A samozřejmě 
děkuji i pracovníkům městského 
úřadu za zodpovědný přístup k or-
ganizaci veřejného fóra,” uzavřela 
místostarostka Blanka Kotrlová. 

Aby si vedení města udělalo jas-
nou představu, o které lokality je 
třeba zvláště pečovat, protože je li-
dé mají rádi, nebo kde je naopak 
třeba dělat pořádek, neboť se tam 
lidé necítí bezpečně, vzniká také 
takzvaná pocitová mapa. Své názo-
ry měli možnost vyjádřit už účastní-
ci veřejného fóra, připojit se mohou 
i další zájemci přes elektronickou 
verzi pocitové mapy.                (iga)

ANKETA: Vyberte dvě nejdůležitější TOP příležitosti
   Vybudovat novou víceúčelovou sportovní halu 
   rozšířit sociálně zdravotní péči pro postižené děti starší sedmi let 
   Zachovat stávající stromy, zlepšit péči o ně a postupně vysazovat nové 
   Řešit alternativní trasu obchvatu Hlučína 
   Vybudovat wellness 
   Zřídit komisi pro městskou zeleň a životní prostředí 
   upravit zóny Odis na trase Hlučín - Ostrava, aby se dali jet bez poplatků 
   Vytvořit koncepci rozvoje školství v Hlučíně 
   Opravit prostranství před kostelem sv. jana Křtitele 
   Zajistit pro děti s hendikepem volnočasové aktivity řízené spec. pedagogem
   jiné: ___________________________________________________________

_________________________________________________________________

Závěrečné hlasování o tOP příležitostech města.                   foto: ivana Gračková

Pořadí témat, jak je navrhlo veřejné 
fórum, se ještě může změnit. Všichni 
obyvatelé města se mohou zapo-
jit do ankety, kterou bude možné 
vyplnit do 30. dubna elektronicky 
na webu města, nebo v  papírové 
formě na formulářích v  přízemí bu-
dovy a hlučínské radnice, kde bude 
připravena urna na odevzdání vypl-
něných anketních lístků. Odevzdat 
papírové anketní lístky včetně toho-
to bude možné také osobně u  ko-
ordinátorky Zdravého města Hlučín 
terezy šimánkové v kanceláři b 101. 
Vybraná témata mohou občané také 
zaslat mailem na adresu simanko-
va@hlucin.cz. 
Každý má možnost hlasovat maxi-
málně pro dvě TOP příležitosti!

lidé OPět rOZHOdují 
O tOm, cO je V HliučíNě 
tráPí a Na cO se ZaměŘit.
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Mše pod širým nebem v silném mrazu byla zkouškou víry
Pokračování ze  strany 1
Vlezlý mráz označil za pořádnou 

zkoušku víry všech zúčastněných 
starosta Hlučína Pavel Paschek, 
pod jehož záštitou se akce konala. 
„Když jsem četl dopis otce biskupa, 
v němž městu děkoval za pomoc při 
organizaci setkání, uvědomil jsem 
si, že děkovat bychom měli naopak 
my, za to, že jsme dostali  příleži-
tost představit křesťanské mládeži 
naše překrásné město a skvělé lidi 
v něm,” řekl starosta a dodal: „Vě-
řím, že budete po několika dnech 
silných setkání a zážitků odjíždět 
s pocitem, že vaše víra je silnější.” Třídenní setkání pořádalo Diecé- zní centrum mládeže a Diecézní 

Již jedenáct rodin z Hlučínska 
dostalo finanční podporu nada-
ce DOBRÝ ANDĚL, která pomá-
há rodinám, v nichž se dítě potýká 
s vážným onemocněním. 

„Dětí s vážným onemocněním, je-
jichž rodiny by potřebovaly finanč-
ní podporu, je mnohem více. Ro-
diče často neví, že u nás mohou 
o příspěvek požádat. Naší snahou 
je, aby se tato informace co nejví-
ce rozšířila,“ říká Petr Sýkora, spo-
luzakladatel nadace. 

Díky každoměsíčním příspěvkům 

dárců – Dobrých andělů – mohou 
všechny těžkosti zvládat lépe ales-
poň po finanční stránce. Nadace za 
pomoci dobrovolných dárců pravi-
delně každý měsíc podporují rodi-
ny s nezaopatřenými dětmi, které 
zasáhlo vážné onemocnění. Typic-
ky se jedná o onkologické onemoc-
nění, selhání ledvin či jater, vážné 
metabolické poruchy, nemoc motý-
lích křídel, a další těžká kombino-
vaná postižení.

„Za šest let fungování nadace pod-
pořili dárci více než 5000 rodin 

z celé České republiky. Kromě dět-
ských pacientů podporují také rodi-
ny s dětmi, v nichž onemocněl ra-
kovinou jeden z rodičů,” říká Šárka 
Procházková, výkonná ředitelka na-
dace s tím, že pomoci může skuteč-
ně každý.

„Pokud máte ve svém okolí rodinu 
s takto vážně nemocným dítětem, 
neváhejte jí pomoc nadace dopo-
ručit. Kontakt je velmi jednoduchý 
– stačí zavolat nebo napsat e-mail 
a pracovníci již zajistí vše po-
třebné. Důležité je nebát se ozvat, 

Dobří andělé rodinám rádi pomo-
hou. Kontakty najdete na webo-
vých stránkách www.dobryandel.
cz. Staňte se i vy Dobrými anděly - 
stačí krátká registrace na webových 
stránkách nadace a můžete začít 
přispívat. Vaše finanční pomoc bu-
de rodinám odeslána do poslední-
ho haléře. Provoz nadace totiž hradí 
její zakladatelé. Díky svému Anděl-
skému účtu si navíc můžete přečíst 
konkrétní příběhy rodin, kterým po-
máháte.” dodává Šárka Procházko-
vá.                           Michal Kubíček

Dobří andělé pomáhají také na Hlučínsku, připojte se i vy

mladí lidé zaplnili v neděli mírové náměstí v Hlučíně.         foto: ivana Gračková

Více na https://www.hlucin.cz/cs/
mesto-hlucin-a-dso/tiskove-zpra-
vy/mse-pod-sirym-nebem-byla-v-
-silnem-mrazu-zkouskou-viry.html

VedeNí města se bude Více 
ZabýVat KONcePcí šKOlstVí 
a Péče O děti.

Poprvé se na hlučínském veřej-
ném fóru, které se v březnu kona-
lo v kulturním domě, objevil mezi 
TOP příležitostmi požadavek na zá-
sadní rozšíření sociálně zdravotní 
péče pro postižené děti starší sedmi 
let. Do tohoto věku mají hlučínské 
děti s jakoukoliv formou fyzického 
nebo mentálního hendikepu mož-
nost rozvíjet se a pokud možno eli-
minovat důsledky svého postižení v 
městském zařízení Dětská rehabili-
tace Hlučín. Poté většina rodičů vo-
zí své děti zejména na rehabilitaci 
do jiných měst, což jim kompliku-
je život. 

„My jsme dříve s takovým poža-
davkem nepřišli, protože nás ani ne-
napadlo, že bychom mohli po městě 
něco podobného žádat. Každý ro-
dič si prostě hledal nějaké možnos-
ti v rámci toho, co se nabízelo, přes-

tože jich není mnoho. Teprve když 
vedení města s námi rodiči zahájilo 
diskuzi na toto téma, zjistili jsme, 
že tady je ochota nám pomoci, jen 

musíme jasně říct, co potřebuje-
me,” řekla účastnice fóra, mamin-
ka postižené Adélky Gabriela Ma-
tějčková. 

„Pro mě bylo hlavně milým pře-
kvapením, že své hlasy, abychom 
prioritně řešili toto téma, dali na fó-
ru i lidé, kteří nemají žádnou zku-
šenost s postiženými dětmi. Mys-
lím, že mnohé problémy, s nimiž se 
takové rodiny potýkají, vypluly na 
povrch, když jsme o nich ve měs-
tě začali diskutovat,” komentovala 
výsledek hlasování místostarostka 
Kotrlová. Protože jedním z dalších, 
úzce souvisejících témat k řešení 
bylo vytvoření koncepce školství v 
Hlučíně, dá se předpokládat, že se 
touto problematikou město bude v 
příštích měsících intenzivně zabý-
vat. Ostatně diskuzi o potřebách 
rodičů dětí s postižením otevře-
lo už loni a od té doby se na zákla-
dě konkrétních požadavků výraz-
ně rozšířily a dále rozšiřují služby 
Dětské rehabilitace Hlučín. Zvýši-
la se kapacita zařízení, prodloužila 
se provozní doba, připravuje se od-
lehčovací služba i nabídka nových, 
moderních terapií.                    (iga)

Slyšíme požadavky rodičů děti s postižením 
a chceme jim vyjít vstříc, říká místostarostka

další postup města, které se snaží více pomáhat dětem s různými typy posti-
žení, konzultuje místostarostka Hlučína blanka Kotrlová s pracovnicemi dětské 
rehabilitace Hlučín, které potíže rodin znají z každodenní praxe. Na snímku je 
s dětmi ze stacionáře a se speciální pedagožkou andreou svobodovou, které 
nastoupila jako posila poté, co dětský rehabilitace Hlučín vyšla vstříc požadav-
kům rodičů zvýšením své kapacity a prodloužením provozní doby. 

foto: ivana Gračková   

středisko mládeže se sídlem ve Sta-
ré Vsi nad Ondřejnicí Biskupství 
ostravsko-opavského. Město Hlu-
čín poskytlo prostory pro některá 
setkání i pro ubytování účastníků. 

Celé setkání provázel citát z Lu-
kášova evangelia vybraný papežem 
Františkem pro 33. Světový den 
mládeže: „Neboj se Maria, neboť 
jsi nalezla milost u Boha“.      (iga)
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HlučíNsKé PráZdNiNy 
letOs Nastartuje u jeZera 
dVOudeNNí ZábaVNá 
aKce s PŘedNími česKými 
muZiKaNty.

Už dnes byste si měli zarezervo-
vat v kalendáři poslední červnový 
víkend. Městská organizace Sport 
a kultura Hlučín (SaK) totiž připra-
vila na pátek 29. června a sobotu 
30. června druhý ročník akce Super 
den & Pohoda Family Fest.

„V pátek se můžete těšit na Jaku-
ba Ondru, Sebastiana nebo kapelu 
Slza. Program doplní mladé naděj-
né kapely z hudební stanice Óčko. 
V sobotu vystoupí skupina Portless 
známá dříve jako Support Lesbiens. 
Čeká vás také stálice české a slo-
venské populární hudby Dara Ro-
lins. Určitě nemusíme představovat 
spolek Monkey Business Romana 
Holého, který nám společně s po-
rotcem Super Star Matějem Ruper-
tem zahraje své největší hity,“ sli-
buje atraktivní podívanou a poslech 
ředitel SaK Hlučín Petr Breitkopf. 

 Vytříbenou muzikantskou společ-
nost doplní další dvě dámy z hu-
debního světa, a to zpěvačka Deb-
bie a ze Slovenska zavítá Zuzana 
Smatanová.

Super den zahájí hlučínské prázdniny

„Loni se ukázalo, že podobná ak-
ce udělá radost všem generacím, 
a proto chystáme zábavu nejen 
pro dospělé, ale i pro děti a mlá-
dež. I proto jsme na oba dny připra-
vili bohatý doprovodný program. 
Novinkou bude plocha pro in-line 
bruslení. K dispozici bude chill-out 
zóna určená k relaxu a odpočinku 
na břehu Hlučínského jezera,“ do-
dává Breitkopf. 

V rámci golfové akademie si bu-
dou návštěvníci moci vyzkoušet 
svou zručnost s golfovou holí. 

V sobotu všechny svým vystoupe-
ním pobaví parkourová akrobatická 
skupina Urban Sens. Jde o úspěšný 
mezinárodní parkourový tým, kte-
rý během svých show představu-

je jedinečný svět parkouru, akroba-
cie a lidských možností. Mohli jste 
je vidět jako účastníky soutěže Čes-
ko Slovensko má talent na Primě, 
ale i jako tváře světových značek, 
či známé youtubery. V rámci svého 
vystoupení vám předvedou nezapo-
menutelnou a živelnou show plnou 
pohybu.

Pro nejmladší nebude v podvečer 
chybět promítání filmů pod širým 
nebem v letním kině. Orientač-
ní smysl si bude možné vyzkoušet 
v mobilním bludišti.

Vstupenky jsou k dostání v ob-
vyklých předprodejích a také v síti 
Tickestream. Děti do 140 cm mají 
vstup zdarma. Běžný vstup na oba 
dny pak stojí 330 korun.          (sak)

Charitativní běh, 
pálení čarodějnic
i májový pochoďák

Na přelom dubna a května připra-
vuje Sport a kultura Hlučín hned 
několik zajímavých akcí. V sobotu 
28. dubna ve 13 hodin mohou zá-
jemci svou aktivní účastí podpořit 
charitativní Běh pro Zlatušku a od 
15.30 si užít pálení čarodějnic na 
jezeře. „Kdo se nepřipraví na čaro-
dějnický rej doma, může využít ma-
lování na obličej či dílničku, kde si 
mohou děti připravit vlastní čaro-
dějnice k upálení na hranici. Připra-
víme ohniště, na kterých si můžete 
opéct přinesený párek, nebo může-
te využít připravené balíčky,” slibu-
je Veronika Antončíková, vedoucí 
hlučínského kulturního domu. 

Už čtvrtý ročník Májového po-
choďáčku se mohou i rekreační 
turisté zúčastnit v sobotu 5. květ-
na. Vychází se od kulturního domu  
v Dolním Benešově v 9 hodin. Re-
gistrační poplatek je 30 korun a v cí-
li v autocampu Hlučínského jezera 
– U Chaloupky, bude na účastníky 
čekat občerstvení v podobě párku a 
limonády. Barevně značená trasa je 
dlouhá 12 km a povede přes Bohu-
slavice a Kozmice. Vodná je i pro 
kočárky.                                   (red)

loňský super den ukázal, že je o podobný typ akcí veliký zájem.      foto: archiv
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První letošní koncert z cyklu Hu-
debních výletů, který pro poslu-
chače v rámci 11. ročníku Čtvero 
ročních období připravili pořada-
telé Svatováclavského festivalu, 
se v Hlučíně uskuteční v neděli 22. 
dubna v 15 hodin v kostele sv. Ja-
na Křtitele. 

Na programu budou Antické ma-
ďarské tance Ference Farkase, Ba-
chův Contrapunctus I a část Ma-
toušových pašijí, Sonáta g moll 
Tomase Albinoniho a jako třešin-
ka na dortu Biblické písně Antoní-
na Dvořáka. Interpretovat skladby 
klasiků budou Stadlerovo klarineto-
vé kvarteto a sólista Národního di-
vadla moravskoslezského v Ostravě 
Martin Gurbaľ, který svým neza-
měnitelným basem oslovoval oper-
ní publikum v Košicích, Bratislavě, 
Brně, Praze i v zahraničí. Absol-
vent oboru sólový zpěv na Ostrav-
ské univerzitě, kde dnes i vyučuje, 
je držitel první ceny z Mezinárod-

Sólista Martin Gurbaľ zazpívá
v hlučínském kostele

ní pěvecké soutěže Antonína Dvo-
řáka v Karlových Varech a druhých 
cen ze soutěží Mikuláše Schneide-
ra-Trnavského a Lucie Popp v Bra-
tislavě. 

Cena vstupenky na koncert je 150 
korun, senioři, studenti a držitelé 
průkazu ZTP mají zlevněný vstup 
100 korun. Vstupenky lze zakou-
pit on line na www.shf.cz, nebo 30 
minut předem v místě konání kon-
certu.

„Zároveň je nyní poslední příleži-
tost zakoupit si zvýhodněné před-
platné na všechny čtyři koncerty, 
které letos bude produkce Svato-
václavského hudebního festivalu 
v Hlučíně pořádat. Cena předplat-
ného je 500 korun a spolu s ním 
kupující obdrží zdarma také CD 
s nejlepšími nahrávkami z festiva-
lu zdarma,“ informovala produkč-
ní Svatováclsvského festivalu Ka-
rin Raszková.                              (iga) 

sólista Národního divadla moravskoslezského v Ostravě martin Gurbaľ. 
foto: archiv svatováclavského festivalu

Nový divadelní festival Letní šapitó nabídne na 
břehu Hlučínského jezera komedie, drama i talk 
show v podání hereckých hvězd. Konat se bude 
od 11. do 17. června. 

Ve stanu s průměrem 24 metrů a kapacitou  
350 diváků nabídne po sedm večerů svým ná-
vštěvníkům herecké koncerty Jakuba Koháka, 
Miroslava Vladyky, Petra Nárožného, Rudolfa 
Hrušínského, Vilmy Cibulkové nebo Filipa Blaž-
ka. V dopoledních hodinách budou na programu 
představení pro mateřské školy a rodiny s dětmi. 

„Šapitó, které jsme zvolili pro zázemí celého 
festivalu i do jeho názvu, je odjakživa symbolem 
zábavy a skvělé podívané. Navíc se obrovský 
cirkusový stan do Sportovně rekreačního areálu 
Hlučín skvěle hodí. V případě nepříznivého po-
časí má nesporně i praktické výhody,“ vysvět-
lil David Moravec z agentury New Wind Produ-
ction, která pořádá i hudební festival Štěrkovna 
Open Music. 

„Do Hlučína vozíme už roky špičku české hu-
dební scény. Nyní se chceme o totéž pokusit s di-
vadly,“ dodal David Moravec. 

„Přehlídku jsme koncipovali tak, aby si z titu-
lů vybral každý návštěvník.  Velkým benefitem 
ke kulturnímu zážitku je určitě prostředí u jezera, 

Letní šapitó přiveze k jezeru rozverné divadlo i talk show 

jednou z hvězd festivalu bude jakub Kohák.   
                  foto: archiv  

kde si mohou zájemci vychutnat nezapomenutel-
né západy slunce nad Hlučínským jezerem a dát 
si k tomu něco dobrého,“ dodal další z pořadate-
lů Matěj Ostárek. 

Festival odstartuje v pondělí 11. června morav-
skoslezskou premiérou titulu Titanic. „Ve vtip-
né parodii pro dva komiky v mnoha úlohách se 
představí Filip Blažek a Miroslav Vladyka. Letní 
šapitó dál nabídne působivé komorní drama Ge-
deonův uzel s Vilmou Cibulkovou a Kateřinou 
Kairou Hrachovcovou, talk show Davida Krause 
a Jakuba Koháka s názvem Hvězdy jak je nezná-
te i komedii plnou pověstného anglického hu-
moru s Petrem Nárožným Co takhle ke zpově-
di. Ve slavné romantické hře Bosé nohy v parku 
se představí mimo jiné Rudolf Hrušínský a Anna 
Linhartová. V divácky úspěšné bláznivé komedii 
Natěrač se mohou diváci těšit na Leoše Nohu ne-
bo Evu Decastelo, v titulu s kriminální příchutí 
Rukojmí bez rizika rozehrají svůj talent mimo ji-
né Václav Vydra a Lenka Zahradnická,“ vyjme-
novala mluvčí festivalu Petra Špornová. 

Večerní představení budou začínat v 19.30, 
výjimkou bude sobota, kdy se začne hrát už  
v 18 hodin. Předprodej vstupenek už začal a za-
jišťuje ho síť Ticketstream.                                 (iga)

je POsledNí mOžNOst 
KOuPit si ZVýHOdNěNé 
PŘedPlatNé Na čtyŘi 
KONcerty Z PrOduKce 
sVatOVáclaVsKéHO 
festiValu.

Sto lidí, jedna skupina, jeden 
koncert, jeden víkend. To vše vy-
stihuje koncert schol z Prajzské 
s názvem Řekni to písní, který se 
bude konat poslední dubnovou 
neděli 29. dubna od 15.30 v kos-
tele sv. Jana Křtitele v Hlučíně. 

„Mezi účinkujícími jsou mladí 
z celého Hlučínska. Koncert bu-
de vyvrcholením velmi intenziv-
ního víkendu, na kterém budeme 
cvičit písně, hrát hry, vzdělávat 
se a podobně,“ řekla organizá-
torka Eva Petermannová.     (iga) 

Stovka hudebníků 
rozezní kostel 

i loni byl koncert schol mimořádně 
úspěšný.                             foto: archiv
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Den otevřených dveří pořádá také 
Mateřská škola Severní v Hlučíně. 
Konat se bude v úterý 13. dubna.  

„Ukážeme dětem a rodičům, co 
naše školka nabízí, jaké máme pro-
středí ve školce i na školní zahradě. 
Návštěvníci se navíc osobně sezná-
mí učitelkami i ostatními zaměst-
nanci,“ prozradila zástupkyně ředi-
tele Štěpánka Orszulíková.

Od 7.30 do 11 hodin poté od 14.30 
do 16 hodin se mohou zapojit do 

dění stávající rodiče s dětmi i noví 
zájemci. Nebo mohou jen tak pozo-
rovat, co se během dne v mateřské 
škole děje.

 „Budeme prezentovat, jakými 
metodami s dětmi pracujeme, před-
vedeme výrobky a práce dětí. Ná-
vštěvníci se seznámí s tím, jaký je 
život v naší mateřské škole,“ dopl-
nila Štěpánka Orszulíková s tím, že 
školka zve všechny rodiče i jejich 
děti.                                            (red) 

Školka na Severní se předvede
Den otevřených dveří pořádá Zá-

kladní umělecká škola P. J. Vej-
vanovského v Hlučíně v úterý 10. 
dubna odpoledne. 

„S přicházejícím jarem u nás 
v ZUŠce vždycky myslíme na no-
vé žáčky – muzikanty, zpěváč-
ky, tanečníky i baletky, výtvarníky 
a divadelníky. A protože víme, jak 
těžké je rozhodnout se, co je pro 
každého z nich to pravé, připravi-
li jsme pro všechny zájemce o stu-
dium v příštím školním roce jedno 
odpoledne, kdy mohou nakouknout 
k nám do výuky,“ prozradila peda-
gožka školy Veronika Stoklasová. 

Na zámku, kde je výtvarné, 

a v hlavní budově školy, kde je hu-
dební a dramatické oddělení, ZUŠ, 
kde máme hudebku a dramaťák, 
budou dveře dokořán mezi 14. a  
17. hodinou. V 15.30 je připraven 
minikoncert v sále školy a od 16 ho-
din se mohou nejmladší děti vydat 
na vesmírný výlet v  HRA-JE-TO. 
V budově na Mírovém náměstí, kde 
sídlí balet, budou návštěvníci vítáni 
od 15 hodin.  „Pokud se rozhodne-
te, že chcete patřit k nám, že chcete 
o svůj talent pečovat, rozvíjet a ne-
chat ho vyrůst, tak se na vás bude-
me těšit 18. května u přijímacích 
zkoušek,“ doplnila Veronika Sto-
klasová.                                            (red) 

Mezinárodní soutěž Bobřík in-
formatiky probíhá v České repub-
lice už deset let. Snaží se ukázat, 
že to, co bývá ve školních vzdě-
lávacích programech pod názvem 
informatika, nemusí spočívat pou-
ze ve vytváření textů, prezentací, 
multimédií, v elektronické komu-
nikaci nebo ve výuce základů po-
čítačové techniky, ale že může jít 
také o řešení logických problémů 
blízkých matematice. O tomto za-
měření se hovoří hlavně v posled-
ní době v souvislosti se změnami 
v průmyslu a ekonomice.

Na Gymnáziu Josefa Kainara 
v Hlučíně se této soutěže účastní-
me každoročně a vždy se snažíme 

podle organizačních a technických 
možností zajistit, aby se do ní za-
pojilo co nejvíce žáků školy. 

Letos soutěžilo 266 žáků a 81 
z nich ulovilo Bobříka informati-
ky, což znamená, že byli úspěšný-
mi řešiteli. Nejlepším třem v nej-
starší kategorii senior se podařilo 
postoupit do krajského kola. 

Nejlépe se umístil Vojtěch Kloda, 
jehož čtvrté místo v krajském ko-
le znamená 27. pořadí v rámci ce-
lé České republiky. Úspěšnými ře-
šiteli se stali také Tomáš Raunig 
a Jan Papesch. Blahopřejeme a dě-
kujeme všem za reprezentaci ško-
ly.                              Petr Martiník

padagog

ZUŠ zve malé i velké zvědavce
na den otevřených dvěří

Základní umělecká škola pečuje o rozvoj talentu svých žáků. foto: archiv školy

Gymnazisté lovili IT bobříky

Zájemci budou moci nahlédnout i do heren.        foto: arich školky
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Na konci února se již po 47. se-
šli malí i velcí recitátoři, aby opět 
předvedli své umění na prknech, 
která znamenají svět. Dohromady 
se jich na soutěži, kterou pořádal 
Dům dětí a mládeže Hlučín, sešlo 
přes 70 a soutěžili v pěti věkových 
kategoriích. Textům, s jejichž 
vhodným výběrem pomohly ochot-
né paní učitelky, vévodili přede-
vším autoři jako Jiří Žáček, Franti-
šek Hrubín nebo Miloš Kratochvíl. 
Od starších recitátorů jsme však 
mohli slyšet i verše od Williama 
Shakespeara nebo Karla J. Erbena. 
Správný přednes odborně ohodno-
tili porotci z řad herců, pedagogů 
i studentů DAMU. Jako tradičně 
jsme také rádi přivítali spisovatelku 
Janu Schlossarkovou, která se letos 
posadila do křesla předsedy poroty. 
Do okresního kola v Opavě porota 
poslala:
0. kategorie - Julie Halfarová ze ZŠ 

Dolní Benešov; Martin Pudich ze 
ZŠ a MŠ Vřesina

1. kategorie - Filip Toupal ze ZŠ 
a MŠ Darkovičky; Klára Stoško-
vá ze ZŠ a MŠ Vřesina

V rámci celostátního happenin-
gu ZUŠ Open 2018 se v Hlučíně 
už podruhé uskuteční festival pro 
žáky základních uměleckých škol 
z Moravskoslezského kraje, kte-
rý nese název Srdeční záležitost. 

Hlučínem se rozezní filmová 
hudba v podání žáků uměleckých 
škol v pátek 25. května 2018. 
Mladí hudebníci tak budou mít 
jedinečnou příležitost zahrát si na 
venkovním podiu s profesionál-
ním ozvučením.  

„Součástí festivalu bude i něko-
lik dalších koncertů, které se bu-
dou konat v místním domově pro 
seniory a v domově pro osoby se 
zdravotním postižením,“ prozra-
dila pořadatelka Adéla Javecová. 

Na programu budou i koncerty 
hostů, komorního orchestru Vej-
vanovský, Big Bandu z partner-
ského města Namyslova, sbo-
ru Sluníčko ze Základní školy 
Rovniny a Městského orchest-
ru mladých Dolní Benešov.  Ve-
dle hudebních vystoupení čeká 
účastníky také například Malíř-
ský souboj v „kreslení hudby“. 
Pro děti bude připraveno mnoho 
soutěží i her, při kterých se třeba 

dozví i něco nového ze světa hud-
by. 

Pro děti ze základních a mateř-
ských škol připraví pedagogové ze 
Základní umělecké školy P.  J. Vej-
vanovského interaktivní program, 
jehož cílem je zviditelnit zvuky 
kolem nás.

„Moc si vážím, že naše základ-
ní umělecká škola může být sou-

částí tak skvělé akce. Už loni mě-
la Srdeční záležitost velký ohlas 
u žáků, pedagogů, představite-
lů města i posluchačů. Letos pra-
cujeme na jejím rozšíření. Plánu-
jeme více koncertů, workshopů 
pro děti i rozmanitější doprovod-
ný program,“ doplnil ředitel ZUŠ 
P.  J. Vejvanovského v Hlučíně Jan 
Huszár.                                         (red)

loňský první ročník srdeční záležitosti měl velký úspěch u účastníků i poslu-
chačů.               foto: barbora chlebišová

Opět přijedou mladí hudebníci z celého kraje

2. kategorie - Eliška Kučerová ze 
ZŠ a MŠ Hať; Adéla Venglářová 
ze ZŠ a MŠ Píšť

3. kategorie - Veronika Tomisová 
ze ZŠ dr. Miroslava Tyrše Hlu-
čín; Šarlota Langnerová ze ZŠ dr. 
Miroslava Tyrše Hlučín

4. kategorie - Jan Drastík ze ZŠ 
Rovniny Hlučín; Vojtěch Dostál 
ze ZŠ Rovniny Hlučín

Všechny děti, které se umístily na 
těchto prvních místech, byly obda-
rovány diplomem, knihou a slad-
kou odměnou. Je však nutné zmínit, 
že nejen tito ocenění, ale opravdu 
všichni účastníci, se svého úkolu 
chopili s vervou a zprostředkova-
li nám tak krásný kulturní zážitek.

Karolína Chudějová
DDM Hlučín

Tábor nabídne 
vědu, která baví
Příměstský tábor letos už pátým 

rokem pořádá v Hlučíně nezisková 
organizace Veselá věda. Konat se 
bude od 16. do 20. července. 

 „Naše tábory jsou určeny pro ma-
lé badatele od pěti do dvanácti let, 
kteří rádi prozkoumávají zákoni-
tosti ze světa přírodních věd. Vě-
nujeme se jednoduchým, věku dětí 
přizpůsobeným pokusům z oblas-
ti chemie, biologie i fyziky,“ pro-
zradila za tým Veselé vědy Marti-
na Fialová. V minulých letech se 
děti věnovaly například zkoumá-
ní vody, měřily její pH a určovaly 
tvrdost, zjišťovaly, kteří živočicho-
vé v okolí vody žijí, a stavěli vodní 
mlýnky, aby si vyzkoušely sílu vo-
dy, která se dá využít ve prospěch 
lidí. Při práci s rostlinami si zalo-
žily herbář, vyráběly léčivou mast 
i tinkturu, barvily látky rostlinný-
mi barvivy. Letos je pro ně nachys-
tán neméně zajímavý program. Na 
programu ale nejsou jen pokusy, 
z nichž část se dělá v terénu, ale ta-
ké hry, odpočinek, který k prázdni-
nám patří.                                (red) 

Sedmdesát dětí soutěžilo v recitaci

úspěšní recitátoři terezie chlubová, Natálie martiníková, andrea Plevová, ště-
pán fojtů, martina janišová, Viktorie jurečková, matěj Ondera, Zita maria Holod 
a Petr jančík.                                                                                foto: archiv ddm Hlučín

V poslední době pro mě byl vel-
kým zážitkem dechový koncert 
pořádaný Městským orchestrem 
mladých z Dolního Benešova s diri-
gentem Bohumírem Stoklasou, kte-
rý působí zároveň jako pedagog na 
ZUŠ Pavla Josefa Vejvanovského v 
Hlučíně. Koncert začal představe-
ním všech hudebních nástrojů v or-
chestru formou fotky, která se zob-
razila na plátně vedle orchestru, a 
taky hudební ukázkou jednotlivých 
nástrojů. Největší úspěch z celého 
koncertu měla asi část se znělkami 
z různých seriálů, přičemž všem se 
hodně líbila znělka ze seriálu Sim-
psonovi, nebo písnička Happy od 
Pharrella Wiliamse, kde si celý sál 
začal tleskat do rytmu. Zazněla také 
píseň, která znázorňovala jízdu Ori-
ent Expressem, nejluxusnějším vla-
kem na světě. Při této ukázce jsme 
si představovali, jaké to v Orient 
Expressu může být. Zazněla také 
hudba s psacím strojem, který ťu-
kal do rytmu skladby, kterou hrál 
orchestr. Koncertem nás prováze-
la Monika Stoklasová, která pracu-
je jako učitelka hlučínské základní 
umělecké školy. Koncert byl zábav-
ný a tím pro nás hodně zajímavý.

Danny Knap
žák 5. A Základní školy Rovniny 

Koncert se líbil
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Rada města Hlučína rozhodla o záměru pronájmu části nebytových 
prostor o výměře 31,27 m2 v I. NP, budovy čp. 19 v k. ú. Hlučín, ne-
daleko náměstí, která je součástí pozemku parc. č. 47 v k. ú. Hlučín za 
účelem zřízení prodejny, provozovny služeb bez určení minimální ce-
ny pronájmu nebytových prostor, formou výběrového řízení obálkovou 
metodou, se zálohou na služby spojené s užíváním pronajímaných ne-
bytových prostor, (která bude stanovena při uzavírání NS), na dobu ne-
určitou s výpovědní dobou tři měsíce, případně na dobu určitou 10 let 
s tím, že v případě ukončení nájmu nemá nájemce nárok na náhradu ná-
kladů za zhodnocení předmětu nájmu. Kritérium výběru zájemce bu-
de využití prostor a nabídková cena. Rada stanovila termín ukončení 
podávání nabídek do 17 hodin 10. dubna 2018. Bližší informace podá a 
případnou prohlídku zprostředkuje Eliška Pavlíková z odboru městské-
ho majetku Městského úřadu Hlučín, telefonní kontakt je 595 020 266.

Město hledá se nového nájemce
restaurace v kulturním domě

Rada města Hlučína dne 19. března 2018 rozhodla o záměru proná-
jmu části nebytových prostor v I.PP o výměře 59,06 m2 a v I. NP o vý-
měře 209,20 m2 v objektu čp. 124 v k.ú. Hlučín, formou výběrového 
řízení obálkovou metodou za účelem provozu kavárny, vinárny, re-
staurace apod., bez určení minimální ceny pronájmu nebytových pro-
stor se stanovenou zálohou na náklady na energie, údržbu daných pro-
storů ve výši  5.000  Kč/měsíc, tj. 60.000 Kč/rok, na dobu určitou min. 
5 let s tím, že v případě ukončení nájmu, ze strany nájemce nemá ná-
jemce nárok na náhradu nákladů za zhodnocení předmětu nájmu.

Kritérium výběru zájemce bude využití nebytových prostor a na-
bídková cena, s podmínkami: 

- zajistit otevírací dobu zařízení minimálně úterý až neděle.
- termínu otevření nejpozději ke dni 1. listopadu 2018.
- umožnit používání WC v I.NP objektu čp. 124 v k.ú. Hlučín ná-

vštěvníkům dětského hřiště vybudovaného u Kulturního domu Hlučín 
v otevírací době zařízení.

Rada stanovila termín ukončení podávání nabídek do 17 hodin 7. 
května 2018.

Bližší informace podá a případnou prohlídku zprostředkuje vedou-
cí Kulturního domu Hlučín Veronika Antončíková; kontakt je 733 712 
991.

uKlíZet budOu děti i dOsPělí, 
ZaPOjují se šKOly, sPOlKy i úŘad 
a jeHO PŘísPěVKOVé OrGaNiZace.

Také letos se Hlučín, který je součástí Národní 
sítě zdravých měst, zapojí u příležitosti Dne Ze-
mě do celostátní akce Ukliďme Česko, která při-
padá na sobotu 7. dubna. V Hlučíně se ale bude 
uklízet i v pátek 6. dubna.

„Zapojením se do této akce chceme přispět  
ke zlepšení čistoty a pořádku ve městě a k vět-
ší zodpovědnosti nás všech,” uvedla vedoucí od-
boru životního  prostředí hlučínské radnice So-
ňa Prášková. 

V pátek 6. dubna se do úklidu zapojí tyto úkli-
dové skupiny: Městský úřad Hlučín, příspěv-
ková organizace města Sport a kultura Hlučín,  
všechny základní školy, hlučínské gymnázium, 
Dům dětí a mládeže  a další organizace. V sobo-
tu 7. dubna se do úklidu pustí další skupiny. 

„Věříme, že se připojí i široká veřejnost. Kaž-
dý si může vybrat lokalitu, která mu bude nejví-
ce vyhovovat,” doplnila Soňa Prášková. 

Garantem akce na Malánkách je občanské 
sdružení Malánky. Sraz zájemců bude v 9 hodin 
na náměstíčku na Malánkách. Úklid je naplá-
novaný kolem cesty na Vrablovec, kolem hlav-
ní cesty na Jasénky  směrem k brůdku a v okolí 
městského hřbitova na Březinách. 

Osadní výbor Bobrovníky společně se Sbo-
rem dobrovolných hasičů Bobrovníky je garan-
tem akce v Bobrovníkách. Sraz zájemců bude 
v 9 hodin u hasičárny. Uklízet se bude okraj lesa 
pod školou, za školkou až po důlky, točna auto-
busů u Bobry clubu a blízké okolí.

V Darkovičkách je garantem akce sbor dobro-
volných hasičů Darkovičky.  Sraz účastníků ak-

ce bude u hasičské zbrojnice v 9 hodin.   Uklízet 
se bude centrum obce a cyklostezka směrem na 
Hlučín, lokalita sportovního areálu a parku vol-
nočasových aktivit.

Na sídlišti OKD je garantem osadní výbor 
OKD. Sraz všech zájemců bude v 9 hodin u toč-
ny autobusu číslo 56. Uklízet se budou příkopy 
od kotelny OKD směrem k Mýtu, prostor kolem 
kotelny a za garážemi na Hornické.

Síldiště Rovniny si vzal na starost tradičně spo-
lek Agri Nostra. Sraz všech zájemců bude v 9 
hodin na zastávce autobusu číslo 67 U vodárny. 
Uklízet se bude okolo pískovny a kynologického 
areálu. Spolek připravuje také doprovodnou ak-
ci, zázemí pro ni během akce poskytne kynolo-
gický klub. Na programu bude  ukázka výcviku 
záchranářských psů a opékání buřtů. Takže dob-
rá nálada, chleba a buřty s sebou.  Akce je vhod-
ná i pro rodiny s dětmi.

 Pro všechny, kteří se zapojí do akce Ukliďme 
Česko, budou k dispozici pytle na odpadky.  Od-
voz sebraných odpadů zajistí TS Hlučín. Pracov-
ní rukavice si musí donést každý své vlastní. 

„Akce Ukliďme Česko probíhá jen jednou za 
rok, ale my všichni můžeme přispět k čistotě 
města celoročně zejména tím, že nebudeme od-
hazovat odpadky tam, kam nepatří. Pokud pů-
jdeme do přírody, nenecháme odpadky v lese, 
ale  odneseme si je zpět domů a tam je dáme do 
popelnice. Budeme odpady důsledně třídit, aby 
bylo možné vytříděné složky dále využít,” doda-
la Soňa Prášková, která zájemcům také poskyt-
ne bližší informace, kontaktovat ji lze na tele-
fonním čísle 595020233, nebo mailem na adrese 
praskova@hlucin.cz. 

Podrobnosti k celostátní akci zájemci najdou 
na www.uklidmecesko.cz.             (red)

Hlučínští se letos opět zapojí
do celostátní akce Ukliďme Česko

V nabídce jsou prostory u náměstí

Občané další lokality, v ulici 28. října, chtějí ře-
šit problém s přemnoženými toulavými kočkami. 
Strážníci už jejich žádost prověřili a kočky tam 
budou odchytávat od 9. do 12 dubna. Speciální 
odchytové klece umístí u nádob na odpady. 

„Obracíme se na chovatele koček v okolí místa 
s prosbou, aby měli své mazlíčky po tyto dny pod 
kontrolou. Protože v Hlučíně nejsou kočky nijak 
evidovány, ani čipovány, je třeba zvířata zajistit 
tak, aby náhodou neskončila ve sklopci a poté na 
veterinárním zákroku,“ upozornila vedoucí od-
boru životního prostředí Soňa Prášková.  

V březnu se odchyt uskutečnil v lokalitě ulice 
Na Závodí. Strážníci nalákali zvířata do speciál-
ních sklopců na návnadu. Tentokrát to bylo po-
měrně jednoduché. Jedna z místních obyvatelek 
totiž chodí kočky krmit k objektu, který je vyu-
žíván jen rekreačně, a toulavá zvířata se tam sta-
hují. Kočky jsou na ni tím pádem zvyklé. Její po-
moc práci výrazně usnadnila. Jakmile se kočky 
ocitly ve sklopci, místní lidé hned volali strážní-
kům. Kočičky se proto dostaly k veterináři vel-
mi rychle. Za čtyři dny se odchytilo celkem pět 
zvířat, z toho dvě kočičky ke sterilizaci a tři ko-
courci ke kastraci. V ordinaci kočky strávily ve 
všech případech 24 hodin, což je podle MVDr. 
Petra Gajdošíka, který zákroky prováděl, nad-
standardní doba.

„Běžně se po tomto zákroku provedeném dopo-
ledne zvířata vypouštějí už večer,“ uvedl doktor 
Gajdošík. Všechna zvířata absolvovala zákrok 
bez potíží. Po kontrole je strážníci opět vypusti-
li na původním místě, což je v souladu s doporu-
čením Ústřední komise pro ochranu zvířat, kte-
ré jinou možnost v podstatě nepřipouští. Také při 
dubnovém odchytu bude postup obdobný.   (iga)

Strážníci budou 
opět odchytávat
toulavé kočky
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čím dál Větší Oblibě se těší 
běHáNí meZi HlučíNsKými 
sPOrtOVci. sVědčí O tOm 
účast Na tradičNícH 
běžecKýcH aKcí.   

Všichni milovníci vytrvalostních 
běhů v Hlučíně se mají na jaře na co 
těšit. Na poslední májovou sobotu 
26. května totiž organizátoři z měst-
ské společnosti Sport a kultura Hlu-
čín (SaK) připravili již pátý ročník 
Hlučínského půlmaratonu. 

„Nepoběží se však jenom cross 
půlmaraton. O proti minulým roč-
níkům jsme provedli několik zásad-
ních změn. Poběžíme totiž ve stejný 
čas skutečný maraton krajem Hlu-
čínska,“ říká za pořadatele ředitel 
SaK Hlučín Petr Breitkopf, s tím, že 
startovat se bude v 9 hodin ráno na 
hlučínském náměstí, kde bude také 
cíl. Délka tratí bude 21 respektive 
42 km, s převýšením až 476 metrů. 
„Nejvyšší bod, kterého dosáhnou 
půlmaratonci, bude 238 metrů nad 
mořem, a maratonci dokonce až 
326 metrů nad mořem,“ prozradil 
Petr Breitkopf.

Prezentace účastníků běhů bude 
možná již v pátek od 18 do 20 ho-
din na Mírovém náměstí, tamtéž 

Půlmaratón se běží popáté, letos s novinkou

Seriál automobilových orientač-
ních soutěží Moravského poháru 
a poháru Shell pro začínající posád-
ky začal letos 17. března. 

„Příjemně nás překvapila vyso-
ká účast dvaceti posádek hned na 
počátku sezóny. Kromě morav-
ských týmů přijeli soutěžit i závod-
níci z Čech, Polska a Slovenska,“ 
uvedl člen Automotoklubu Hlučín 
(AMK). 

Soutěž byla rozdělena na dvě čás-
ti. Dopoledne se konala Jarní praž-
ská aoska, odpoledne část s názvem 
Jarním Hlučínskem. Celkovým ví-
tězem v součtu obou kol se stala 
kombinovaná posádka Jarda Hol-
man z AMK Teplice nad Metu-
jí, Roman Czyž a Vláďa Dužík 
z AMK Hlučín. Druhé místo obsa-
dila posádka Marián Tinák a Milan 
Búci z Automobilsportu SK Bra-
tislava a na třetím místě skončila 
kombinovaná posádka Petr Černý 
a Petr Mašek z AMK Praha 3 a Tep-
lice nad Metují. První místo v pohá-

pak v samotný den běhu od 7 do 
8.30 hodin. Každý účastník se mů-
že těšit na pamětní medaili, drobné 
občerstvení, iontové nápoje a věcné 
ceny dle možností pořadatele. Na 
běžce v maratónské části čeká také 
finanční odměna.

„Podrobné informace o celém bě-

hu, včetně map tras, najdete na 
webových stránkách www.sak-hlu-
cin.cz, www.hlucinskebehy.cz nebo 
na facebookové stránce Hlučínské 
běhy,” dodává Breitkopf.

 Startovné je 150 korun na půlma-
raton a 250 korun na maraton a po-
běží se v kategoriích junioři, muži 

do 40 let, muži do 50 let, 50+, ju-
niorky, ženy do 40 let a ženy 40+. 
Součástí je také běh pro děti, které 
mají startovné zdarma a po překo-
nání závodu se mohou těšit na slad-
ké odměny. Zájemci se mohou již 
nyní přihlásit prostřednictvím strá-
nek na www.timechip.cz.        (sak)

Začal Moravský pohár v automobilových 
orientačních soutěžích, účast byla vysoká

ru Shell získala posádka Petr Man-
da a Kristýna Mandová z Prahy, 
druhé místo posádka Zdeněk Klár 
a Klára Bidlová z Moravan/Dašic 
a třetí místo posádka Lukáš Kube-
la a Alžběta Kubalová z Havířova.

„Poděkování patří všem pořadate-
lům, kteří museli snášet velmi ne-

příznivé povětrnostní podmínky na 
jízdě zručnosti a v časových kon-
trolách, a též kolektivu Hlučínské 
pivnice za kvalitní gastronomii. No 
a největší dík posíláme všem posád-
kám za obrovské nasazení i skvělou 
atmosféru závodu,” doplnil Pavel 
Zbytovský.                                    (red)  

Dům dětí 
a mládeže žije 
také sportem

Turnaj ve stolním tenise, kterého 
se zúčastnilo 25 dětí ve věku do šes-
ti do patnácti let, se konal v břez-
nu v Domě dětí a mládeže Hlučín 
(DDM). 

V nejmladší kategorii zvítězil Te-
odor Strak z TTC Bolatice, ve starší 
kategorii se stal vítězem Jakub Gas-
man z TJSK Kravaře a nejstarší ka-
tegorii vyhrál Tadeáš Slivka také 
z Kravař. Z kroužku DDM Hlučín 
se turnaje zúčastnilo devět stolních 
tenistů, z nichž bronzovou příčku 
v nejmladší kategorii úspěšně obsa-
dil Jakub Jurček. 

Všem, kteří se postavili na stupín-
ky vítězů, gratulujeme, a i na ostat-
ní stolní tenisty se budeme těšit tra-
dičně opět za rok. Děkujeme také 
obětavým trenérům stolního tenisu 
za poctivou průpravu žáků v tomto 
krásném sportu.           

Karolína Chudějová
DDM Hlučín

i letos vyrazí na trasu půlmaratonu desítky účastníků, někteří z nich si ale zvolí i náročnější marátonskou trasu. startovat 
se bude tentokrát na náměstí.                                                                                                                                foto: archiv saK Hlučín

Závěrečná pohoda při vyhodnocení výsledků.                  foto: archiv amK Hlučín 
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KAM V HLUČÍNĚ V DUBNU

volný čas

n

Profesor rudolf šrámek. foto: archiv 

Co jsou příjmení a odkud se vza-
la? Jak se tvoří, jaký je jejich vztah 
k nářečí…? To jsou otázky, na kte-
ré bude v Hlučíně odpovídat před-
ní český dialektolog, onomastik 
a hlučínský rodák, profesor Rudolf 

Výstava narcisů 
a jarních cibulovin
provoní kulturní dům

Výstava narcisů a jarních cibulo-
vin se uskuteční v Kulturním domě 
Hlučín o víkendu 14. a 15. května. 
Pořádá je Specializovaná základní 
organizace Českého zahrádkářské-
ho svazu Iris Hlučín. Otevřena bu-
de po oba dny od 9 do 18 hodin.

„Své květiny budou vystavovat 
pěstitelé z Iris Hlučín, z Jeseníků a  
polských Gorzyc. Aranžování vý-
stavy provedou členky Iris a Spol-
ku sousedé 55+,“ prozradil předse-
da organizace Josef Chlebiš.

Součástí výstavy budou také mo-
zaiky Lucie Mitáčkové. Vstupné je 
dobrovolné.

„Návštěvníci mohou obdivovat 
nejen nádherné aranžerské vazby, 
ale budou si moci přivonět k desít-
kám tulipánů a hyacintů všech ba-
rev,“ dodala Veronika Antončíková, 
vedoucí Kulturního domu Hlučín, 
který se podílí na barevné a voňavé 
akci.                                           (iga)

Zájezd do Olomouce na jarní Flo-
ru pořádá ve čtvrtek 26. dubna zá-
kladní organizace Českého zahrád-
kářského svazu Hlučín-město. „Po 
dopolední návštěvě výstaviště se 
odpoledne vypravíme na zámek 
v Tovačově,“ prozradila Jana Sa-
bolová ze zahrádkářské organizace. 
Odjezd je v 7 hodin od  „Domu je-
hovistů” v Dlouhoveské ulici. Cena 
zájezdu pro členy organizace je 240 
korun a pro ostatní 280 korun. Na 
zámku si účastníci hradí vstupné 
sami. Přihlášky na zájezd je možné 
podat v prodejně Zahrádkář v Hlu-
číně, nebo je možné se hlásit telefo-
nicky na čísle 607 037 760.      (red)

5.4. 16.00 Zastupitelstvo města Kd Hlučín

7.4. 15.00 Pohádkový les Klubovna tOm Zálesák

10.4. 18.00 andrew the bullet lauer – koncert červený kostel 

14.4. 8.00 dobroty na ulici - farmářský food fest mírové náměstí

14. - 15.4. 9.00 Výstava narcisů a cibulovin iris Kd Hlučín

15.4. 19.00 miroslav donutil – talkshow Kd Hlučín

20.4. 15.30 Odmykání lesa, s sebou párky, pečivo, zvoneček ddm Hlučín

22.4. 15.00 Hudební výlety a svatováclavský hudební festival Kostel sv. jana Křtitele

21.4 8.00 Zlatá udice, soutěž v rybolovné technice Hlučínské jezero

23. 4. 17.00 Příjmení na Hlučínsku, přednáší prof. rudolf šrámek červený kostel

28.4. 15.00 Pálení čarodějnic Hlučínské jezero 

28. - 29.4. 8.00 Hlučínská lilie Kd Hlučín

do 27.5. udělej si sám, výstava muzeum Hlučínska

Připravujeme na květen 2018

3.5. školní akademie Zš Hlučín rovniny Kd Hlučín

5.5. májový pochoďáček Kd dolní benešov, Hlučínské jezero

5.5. Václav Hudeček, koncert Kd Hlučín

9.5. Zbigniew czendlik – talkshow Kd Hlučín

12.5. Výstava psů Hlučínské jezero

12. - 13.5. Hlučínský talent Kd Hlučín

19.5. Vzpomínková akce Hlučín - darkovičky 2018 areál. čs. opevnění darkovičky

25.5. srdeční záležitost Hlučínský zámek

26.5. V. Hlučínský půlmaraton mírové náměstí

31.5.  den s iZs Hlučínské jezero

Profesor Šrámek na přednášce prozradí, 
tajemství příjmení, odkuch pochází a proč

Šrámek. Beseda s ním se uskuteč-
ní v pondělí 23. dubna v 17 hodin 
v Červeném kostele. Pořádá ji spo-
lečně Muzeum Hlučínska a Společ-
nost přátel Muzea Hlučínska. 

„Jsme moc rádi, že odborník, kte-
rý přednáší na Masarykově univer-
zitě v Brně, se přijde o své poznat-
ky podělit také k nám, do Hlučína,“ 
uvedl ředitel muzea Metoděj Chrás-
tecký. Profesor Šrámek ji mimo ji-
né známý jako zakladatel Občanské 
iniciativy Česko / Czechia, snažící 
se o funkční rozlišování zeměpis-
ného názvu ČR Česko a politického 
názvu ČR Česká republika.     (red)

Zahrádkáři jedou do Olomouce a Tovačova

 CHCETE TAKÉ, ABYCHOM ZDE ZDARMA 
ZVEŘEJNILI POZVÁNKU NA VAŠI AKCI? SVÉ TIPY 

ZASÍLEJTE MAILEM NA INFOHLUCIN@CENTRUM.CZ 

druhou zastávkou bude zámek v to-
vačově.                                      foto: archiv
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Občané na veřejném fóru vybrali 
témata, kterými se má město za-
bývat. Opět vyhrál požadavek na 
stavbu nové víceúčelové haly.                

Čtěte na straně 3, 4, 5

Zastupitelé se sejdou ve čtvrtek 
5. dubna v 16 hodin v kulturním 
domě. Hovořit budou i o nových 
plochách pro volný pohyb psů.   

Čtěte na straně 2

Krajinářka vysvětluje, proč navrhla 
pokácení některých stromů. Podle 
ní se musí odborníci rozhodovat 
i s ohledem na další generace.

Čtěte na straně 2

Dobroty na ulici se jmenuje ak-
ce, která v Hlučíně nahradí oblíbe-
né farmářské trhy. Konat se budou 
od osmé hodiny ranní v sobotu  
14. dubna na Mírovém náměstí. 

„Dobroty na ulici budou hostit 
nejen klasické drobné prodejce, 
které známe z dřívějších farmář-
ských trhů, ale také gastronauty 
a producenty nejrůznějších pochu-
tin,“ prozradila Veronika Anton-
číková z pořadatelské organizace 
Sport a kultura Hlučín. 

V nabídce tak budou klasické 
výrobky, jako jsou domácí peči-
vo, masné produkty, ovocná vína, 
bylinkové sirupy, zelenina a mno-
ho dalšího. Přibude ale také napří-
klad ukázka přípravy čerstvých 

francouzských palačinek galla-
tes a crêpes a zeleninových kolá-
čů quiche v podání hlučínské pa-
lačinkárny Crépe Hlučín. 

S hlučínskými pěstiteli Dankou 
a Tomem Manczalovými bude 
možné podiskutovat o bylinkách 
či přípravě tinktur. K ochutnání 
nabídnou výborné čaje a zájemce 
nechají vyzkoušet přípravu bylin-
kového másla. 

„Osobně si rozhodně nenechám 
ujít dobroty zahraniční kuchy-
ně v podání Mutant Fast Food 
& Catering, se kterými si může-
te vyzkoušet ‚smotnout’ svůj let-
ní závitek,“ doplnila Veronika An-
tončíková. 

U prodejního místa s názvem 

Hřeje návštěvníci ochutnají pravý 
domácí vývar, nebo se hned ved-
le zahřejí omáčkami Gaston Chi-
lli, výrobky z chilli papriček, které 
se pěstují na Vinné hoře v Hlučí-
ně. „Jedná se o čistě přírodní pro-
dukt. K jeho výrobě dále použí-
váme nejkvalitnější himalájskou 
růžovou sůl, nerafinovaný třtinový 
cukr Demerara, italský velejem-
ný vinný ocet a prvotřídní koření 
v BIO kvalitě,“ prozradil Radovan 
Fron z firmy Gaston Chilli. 

Na náměstí samozřejmě nebu-
de chybět kávička z produkce Pi-
necafé nebo nabídka biovín Jana 
Mikulčíka, který sortiment dopl-
ní o masovou pomazánku na víně, 
paštiku s vinným želé anebo hově-

zím na víně. Připraveny jsou též 
ukázky stolování, jarního deko-
rativního sortimentu společnosti 
Klia a dřevěné pomůcky k vaření 
z Dřevotéky. Poprvé na trzích také 
přivítáme hliněné výrobky z dílny 
Točená keramika z Ostravy. K mi-
mořádným gastronomickým zážit-
kům bude hrát od 10 do 13 hodin 
cimbálová muzika Háj. Děti si uži-
jí workshop klaunů z Balónkova. 
Program potrvá do 16 hodin. 

„Pokud si budete chtít prodlou-
žit pestrý víkend, zaskočte si z ná-
městí k nám do kulturního domu, 
kde se bude o víkendu 14. a 15. 
dubna konat výstava narcisů a jar-
ních cibulovin,“ pozvala ještě Ve-
ronika Antončíková.              (red)

V půlce dubna dostanou zabrat chuťové buňky 

Setkání mládeže ostravsko-opavské diecéze 
s biskupem nazvané BISCUP se letos konalo po-
prvé v Hlučíně. Na pět set mladých lidí strávi-
lo na Hlučínsku pestrý víkend, který zakončila 
v neděli 18. března mše pod širým nebem na hlu-
čínském Mírovém náměstí.

„Přijely jsme z Hnojníka a byl to pro nás moc 
krásný zážitek. Nejvíce se nám líbila ta silná at-
mosféra. Opravdu jsme tu byly blíže Bohu,” pro-
zradila účastnice setkání, čtrnáctiletá Nela War-
dasová, která dorazila do Hlučína na křesťanské 
setkání se svými třemi kamarádkami. Děvčatům 
nakonec ani nevadilo, že venku mrzlo, až pra-
štělo. 

Že se mimořádná akce konala v Hlučíně, po-
těšilo i mnohé místní lidi. Užít si mši přišli ta-
ké manželé Ciganovi. „Byli jsme už včera na se-
tkání v ludgeřovickém kostele a na dnešek jsme 
se moc těšili. Jsme pyšní, že se taková akce ko-
ná zrovna v našem městě. Je mi pětasedmdesát 
let, celý život bydlím v Hlučíně, ale nikdy dří-
ve jsem tu nic takového nezažil,” prohlásil Al-

Mše v silném mrazu byla zkouškou víry

fons Cigan. Jeho žena Eva dodala, že ji mladí 
lidé okouzlili: „Jsou tak slušní, nedělají žádný 

nepořádek. Mohli by být vzorem pro ostatní!”
Pokračování na straně 5

NejKrásNější PrO Nás byla  
atmOsféra, sHOdli se účastNíci 
HlučíNsKéHO biscuPu.

V Hlučíně se v pokoře a radosti setkali mladí  lidé z celé diecéze.                                          foto: ivana Gračková

místO KytičKyn
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Přivítali jsme:
Meda Barátová *2018
Patrik Sklenařík *2018
Kryštof Haiduk *2018

Jubilanti:
Marta Chvějová *1923
Polášek Jaroslav *1937 

Dne 3. března 
2018 by osla-
vila své životní 
jubileum 60 let 
naše maminka, 
paní Pavlína 
Horáková, ro-

Děkujeme 
našemu hasiči

Hasiči nejenom zachraňují životy 
a pomáhají v nesnázích, ale věnují 
se také prevenci. Proto je každoroč-
ně v jarním období očekáváme, my, 
pedagogové, ale především žáci 
Základní školy v ulici Generála 
Svobody. Naším oblíbeným hasi-
čem v roli pedagoga je už řadu let 
Radim Beinhauer ze stanice Hlu-
čín Hasičského záchranného sboru 
MSK. Umí skvěle přiblížit dětem 
přínos, ale i zrádnost ohně, práci 
hasičů, preventivní způsoby chová-
ní. Žáci pod jeho vedením zkoušejí 
imaginárně vytáčet tísňovou linku 
a přivolat pomoc, někteří si na sebe 
navlékají pravou hasičskou výstroj 
a výzbroj. Získávají poutavou for-
mou mnoho poznatků i praktických 
dovedností.  Děkujeme a těšíme se 
zase za rok.   Marcela Vyhlídalová

ředitelka školy

VZPOmíNámen

NaPsali jsten

Zápisy do mateřských škol budou v květnu
K předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 do hlučínských mateř-
ských škol mohou děti přivést své ratolesti na začátku máje. 
Mateřská škola Cihelní má termín zápisu ve středu 2. května od 9 do 15 
hodin. 
V Mateřské škole Severní se na nováčky budou těšit také ve středu 2. květ-
na od 9 do 15 hodin a odloučené pracoviště v ulici dr. ed. beneše vyhlašuje 
zápis na čtvrtek 3. května od 9 do 12 hodin. 
Mateřská škola v  Bobrovníkách bude zapisovat nové děti ve čtvrtek  
3. května od 9 do 14 hodin.
Mateřská škola v Darkovičkách má termín zápisu ve čtvrtek 3. května od 
9 do 15 hodin. 

S prosbou na všechny švadlenky 
se obrací Domov pod Vinou horou, 
kde potřebují zbytky látek, které by 
uživatelé využili v dílnách. Tvoří 
z nich výrobky k výzdobě domova 
či drobné dárky pro své blízké.

„Práce v dílnách je pro naše klienty 
příjemným oživením i radostí z to-
ho, že mohou někoho potěšit, vyro-
bit něco užitečného. Proto bychom 
uvítali, kdyby nám lidé přinesli 
zbytky látek, ze kterých umíme vy-
kouzlit krásné ozdoby,“ uvedla ředi-
telka domova Marcela Mikulová.

Šitím v dílnách se často zabaví na-
příklad Stanislava Kotišová: „V šití 

jsem samouk, dříve jsem doma ši-
la oblečení, abych si zpestřila svou 
garderobu a udělala si radost. Dnes 
v domově můžu udělat radost dru-
hým,“ řekla paní Stáňa. Ruční práce 
v dílně si oblíbila i další uživatelky 
domova Anna Hanslíková či Božena 
Bugajová. „V domově dnes krásně 
vyšívá ubrusy a maluje vzory, vrh-
la se také na tvorbu keramiky. Navíc 
celý domov pravidelně baví vyprá-
věním stále nových vtipů,“ dodala 
pracovnice domova Anna Kružico-
vá. Látky mohou zájemci nosit ta-
ké do Kulturního domu Hlučín, kte-
rý předání zprostředkuje.          (iga) 

Zbytky látek potěší seniory

stanislava Kotišová, anna Hanslíková a božena bugajová tráví v dílnách hodně 
svého volného času.                                                                     foto: Kristiána foltýnová

Po neuvěřitelném půl roce koneč-
ně našel nový domov asi dvouletý 
kříženec německého ovčáka Car, 
který se dostal do hlučínského útul-
ku loni na podzim. 

V jeho nové lidské smečce mu da-

li jméno Charlie a na fotkách, kte-
ré umístili na Facebook, vypadá 
psisko blaženě. Mezitím se pár dnů  
v útulku zdrželi dva další psí tuláci, 
ale Facebook velmi dobře zafungo-
val a oba byli záhy doma.         (iga)

Po půl roce má Car konečně nový domov 
Z HlučíNsKéHO útulKun

zená Horváthová. Kdo jste ji znali, 
věnujte jí prosím tichou vzpomín-
ku. Vzpomínají dcery Kateřina 
a Veronika s rodinami a souro-
zenci Stanislav, Jarmila a Antonín 
s rodinami.





Zahradnictví Michňa

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

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

zahradnictvimichna@seznam.cz

www.zahradnictvi-michna.cz

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

hnojiv, zahradních substrátů, postřiků a semen,
AKCE - túje 120 cm - 120 Kč




