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hlučínskénoviny

Kutilská výstava v Muzeu Hlučín-
ska přivítala vzácnou návštěvu.  
Přijeli osobně Pat a Mat. 
              

Čtěte na straně 6

V Bobrovníkách shořely tři 
zahradní chatky. Jejich majitelům 
pomáhají sousedé i město. 

Čtěte na straně 3

Starostové Hlučínska bojují za 
obchvat. S transparenty vyrazili 
dokonce na zasedání vlády. 

Čtěte na straně 2

Nová značka zákazu stání přibude 
v ulici Svornosti. Rozhodli o tom 
radní na základě žádosti místních 
obyvatel, návrh podpořila i doprav-
ní komise. Problém s průjezdnos-
tí ulice v úseku u křižovatky s uli-
cí J. Seiferta je navíc dlouhodobý. 
„I přes nedostatečnou šířku komu-
nikace zde parkují osobní vozidla, 
která tak porušují zákon o provo-
zu na pozemních komunikacích. 
Komunikace je obousměrná, ne-
ní opatřena chodníkem. Vzhledem 
k navazující obytné zóně je zde 
zvýšený pohyb chodců, dětí, rodin 
s kočárky. Situace tak bývá často 
nebezpečná,“ zdůvodňují svou žá-
dost obyvatelé ulice.                 (iga) 

V ulici Svornosti 
přibude na žádost 
obyvatel zákaz stání

Výraznou osobností města Hlučín 
za rok 2017 se stala Elen Thiemlo-
vá, výtvarnice a majitelka hlučín-
ského výtvarného ateliéru Viridian.  
Elen Thiemlovou nominovalo na 
ocenění hned několik občanů Hlu-
čína. Oceňují především její dlou-
holetou práci ve Viridianu, jehož 
kurzy otevřely mnoha lidem cestu 
k seberealizaci. 

„Ve Viridianu účastníci kurzů ne-
jen objevují svůj skrytý talent, ale 
také nacházejí nová přátelství, zís-
kávají sebevědomí v nelehkých ži-
votních situacích,“ řekla vedoucí 
odboru rozvoje Městského úřadu 
Hlučín Darina Krejzlová. 

Elen Thiemlová také připravu-
je mladé lidi ke zkouškám na umě-
lecké školy, zúčastňuje se aktivně 
společenského i kulturního života 
ve městě, podílí se na výzdobě tra-
dičního adventního věnce. V loň-
ském roce iniciovala spolu s frek-
ventanty Viridianu akci Zachraňte 

psy upozorňující na nepříznivou si-
tuaci zvířat v útulcích a psích mno-
žírnách. Členové Viridianu pod je-
jím vedením namalovali obrázky 
pejsků, které jsou nyní na putov-
ní výstavě. Část výstavy Viridian 
loni zapůjčil i na den otevřených 
dveří nově otevřeného hlučínského 
útulku pro psy. Ocenění Elen Thie-
mlovou překvapilo a dojalo. Na se-
tkání do obřadní síně přišla poděko-
vat dárcům krve, které město také 
oceňovalo. Sama totiž kvůli svému 
onemocnění krevní transfuzi potře-
bovala. „Nečekala jsem to a vůbec 
nevím, co mám říct. Moc si toho 
vážím. Ocenění udělalo velikou ra-
dost i mojí mamince, bylo krásným 
dárkem k jejím narozeninám, kte-
ré ten den slavila,“ řekla Elen Thi-
emlová. Peněžní dar, který byl sou-
částí ocenění, se rozhodla věnovat 
zároveň pejskům a dětem s posti-
žením. „Peníze chci dát na podporu 
canisterapie v Dětské rehabilitaci 
Hlučín,“ uvedla.                         (iga)

Více k ocenění reprezentantů 
města a dárců krve na straně 4 a 5 

Peníze věnuje Elen Thiemlová 
na canisterapii pro děti

Elen Thiemlová ocenění nečekala, 
o to větší bylo její dojetí. 

Foto: Ivana Gračková

PřIšla JEn PoděKoVaT 
dárcůM KrVE za SVůJ 
žIVoT. ocEnění VůBEc 
nEčEKala.

Vodní kombajn 
je na léto připraven

Vodní kombajn, který město po-
řídilo v loňském roce k likvidaci 
travin v Hlučínském jezeře, je po 
zimní údržbě připraven opět vy-
plout.  „Jakmile stolístek klasnatý, 
který komplikuje plavání v jezeře, 
dostatečně povyroste, okamžitě ho 
začneme sekat,“ informovala mís-
tostarostka Blanka Kotrlová.    (iga) 

Závody hasičů ve vyprošťová-
ní havarovaných vozidel se budou 
konat v Hlučíně na parkovišti před 
štěrkovnou v sobotu 19. května od 
9 hodin do 15 hodin.

„Jedná se o krajské kolo závo-
du profesionálních i dobrovolných 
jednotek předurčených k zásahům 
u dopravních nehod. Družstva při-
jedou z Ostravy, Karviné, Opavy, 
Frýdku-Místku a Nového Jičína,“ 
řekl Zdeněk Bělík, velitel hasičské 
stanice Hlučín.                             (iga) 

Atraktivní podívaná
se odehraje u jezeraPříjemné počasí vylákalo do ulic Hlučína mnoho 

místních obyvatel, ale i přespolních, kteří se v sobo-
tu 14. dubna sešli na náměstí, aby okusili z nabídky 
Dobrot na ulici. 

„Podle komentářů na Facebooku se akce lidem líbila, 
což nás velice potěšilo,” prozradila za pořadatele, pří-
spěvkovou organizaci Sport a Kultura Hlučín, vedoucí 
hlučínského kulturního domu Veronika Antončíková. 
Největší úspěch sklízelo sladké pečivo od společnos-
ti Buchty v zástěře, která měla už v 11 hodin vyprodá-
no, v obležení byl také sýrový Sheep shop. Účastníci 
ocenili též vystoupení cimbálové muziky Háj pod ve-
dením Pavla Vašíčka. Příští trhy by se měly na náměs-
tí konat opět na podzim.                                      (iga)    

Dobrotám na ulici přálo počasí i atmosféra 

zájem byl o stánek Sheep shop z ostravy s vynikajícími 
sýry. Poprvé se v  Hlučíně představila Točená keramika 
z ostravy.                                            Foto:  Veronika antončíková
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Pomůžeme si sami
Minulé týdny uká-

zaly, jak by vypa-
dala dopravní situ-
ace v našem městě, 
pokud bychom se ji 
nesnažili řešit. Sta-

čilo uzavření jediné ulice, ulice Pí-
sečné, aby v ranních a odpoledních 
dopravních špičkách doprava téměř 
kolabovala. Proto jsem rád, že se na 
veřejném fóru mezi TOP příležitosti 
města vašimi hlasy dostal i návrh na 
vybudování alternativního, menšího 
obchvatu města. Nemůžeme totiž če-
kat, že kraj, vláda nebo Ředitelství 
silnic a dálnic v nejbližších, řekně-
me, pěti letech zahájí stavbu přelož-
ky silnice I/56, která vede centrem 
našeho města. Na setkání se starosty 
Opavska hejtman Ivo Vondrák jasně 
řekl, že nejdříve musí kraj proinves-
tovat do roku 2020 asi 2,5 mld korun 
na stávající projekty oprav silnic. Je 
jistě výbornou zprávou, že se opra-
vují i další silnice. Jenže až se na 
podzim letošního roku otevře nové 
obchodní centrum mezi Petřkovice-
mi a Ostravou, jehož jediné doprav-
ní napojení je právě na silnici I/56, 
tak už se z Hlučínska do Ostravy asi 
dostaneme jedině přes Polsko. Tady 
zcela jistě zaspaly příslušné orgány, 
které již dávno měly pracovat na dal-
ším přemostění řeky Odry. Vždyť i ži-
votnost železného mostu přes Odru 
je u konce. 

S problémem narůstající dopra-
vy se potýkají i další obce na trase, 
zejména Kozmice, Dolní Benešov 
a Kravaře. V Dolním Benešově vy-
gradovala situace natolik, že obča-
né chtějí 17. května symbolicky blo-
kovat dopravu. Starostové okolních 
obcí je půjdou podpořit a doufá-
me, že se přidají i obyvatelé dalších 
měst a obcí Hlučínska, aby na ne-
řešený problém důrazně upozornili 
vládu. Ostatně proto jsme také jako 
starostové z Hlučínska vyrazili v úte-
rý 24. dubna na zasedání vlády, kte-
ré se konalo v Ostravě. Na dopravní 
problém jsme upozornili prohláše-
ním, své vystoupení jsme podpořili 
i transparentem a ihned jsme dosáh-
li efektu. Ještě tentýž den s námi mi-
nistr dopravy Dan Ťok projel celou 
trasu a slíbil, že první konkrétní kro-
ky začne podnikat v nejbližších týd-
nech.

město

Na šesté příčce v Moravskoslez-
ském kraji skončil Hlučín ve vý-
zkumu Město pro byznys. V žeb-
říčku se hodnotí zejména přístup 
veřejné správy k podnikatelům. 

Nejvstřícněji nejen v kraji, ale 
i v celé České republice k nim pod-
le hodnocení za rok 2017 přistu-
povala Ostrava. Krajské město má 
webové stránky se skvělým obsa-
hem pro podnikatele, výborný scó-
ring úředních hodin a především 

výborný výsledek v testu elektro-
nické komunikace, který hodnotí 
rychlost, vstřícnost a kvalitu odpo-
vědí na fiktivní podnikatelské do-
tazy. Hlučín nechal za sebou měs-
ta jako Třinec, Frenštát p. R. nebo 
Kopřivnici, naopak vedle Ostravy 
ho předběhl Frýdek-Místek, Od-
ry, Opava  a Frýdlant nad Ostravi-
cí. Velkou výhodou Hlučína je níz-
ká nezaměstnanost a take stabilně 
nízká daň z nemovitostí. Do kon-

ce roku 2016 platila více jak dva-
cet let stále stejná vyhláška o pou-
žití nižšího koeficientu pro výpočet 
této daně. Ani nová vyhláška z roku 
2016, která napravovala administ-
rativní nesrovnalost týkající se Dar-
koviček, na tom nic nezměnila. 

Výzkum zpracovává analytická 
agentura Datank a hodnotí v něm 
všech 205 obcí s rozšířenou působ-
ností v České republice a městské 
části Hlavního města Prahy.     (iga)

Hlučín je šestým nejlepším městem
pro byznys v Moravskoslezském kraji

Kompletní uzávěra ulice Rovni-
ny v Hlučíně je naplánována na 
sobotu 19. května. Důvodem je 
pokládka nového živičného povr-
chu. 

„Ulice bude uzavřena celý den 
od 6 do 19 hodin v úseku od kři-

žovatky s ulicí U Vodárny po dům 
číslo 132,” informovala vedoucí 
odboru investic městského úřadu 
Gabriela Dihlová. 

Po celý tento den nebude v mís-
tě možný žádný pohyb aut, proto-
že na podklad se bude po celém 

povrchu pokládat finální vrstva. 
Náhradní objízdná trasa bude vy-
značena a povede po ulicích Ost-
ravská, Markvartovická, U Cihel-
ny. Uzávěra si v sobotu vyžádá 
také odklon trasy autobusové lin-
ky 67.                                   (red)

Zcela uzavřena bude ulice Rovniny v sobotu 19. května

STaroSToVé PřIšlI 
na zaSEdání VládY 
S důraznou žádoSTí 
I TranSParEnTEM.

Starostové obcí Hlučínska, kteří 
už roky usilují o vybudování pře-
ložky silnice I/56, svým vystoupe-
ním na zasedání vlády v Ostravě 
24. dubna dosáhli konečně alespoň 
částečného pokroku. 

„Na zasedání vlády jsme přišli 
připraveni, vyzbrojeni nejen argu-
menty, ale také transparentem, kdy-
bychom se nedostali ke slovu. Ale 
hned na začátku jednání se nám po-
dařilo předat premiérovi Andreji 
Babišovi i ministru dopravy Danu 
Ťokovi naše prohlášení a vysvět-
lit svá stanoviska, proč považuje-
me vybudování obchvatu za ne-
zbytné,“ řekl starosta Hlučína Pavel 
Paschek. 

Ihned po jednání se starosty Mo-
ravskoslezského kraje se minis-
tr dopravy Dan Ťok rozhodl vysly-
šet důraznou žádost a neplánovaně 
vyrazil v doprovodu místních sta-
rostů přímo na místo, aby se osob-
ně seznámil s neutěšenou doprav-
ní situací. Starostové mu ukázali už 
dnes přetížený most přes Odru, kte-
rý spojuje Přívoz a Petřkovice, pro-

tože v tomto směru je to jediné spo-
jení z Ostravy na celé Hlučínsko. 
„Po otevření chystaného outleto-
vého centra tady navíc hrozí velmi 
reálné riziko kolapsu dopravy. Ne-
mluvě o tom, že pro cesty na Hlu-
čínsko neexistují žádné alternativy, 
snad jen poněkud absurdní cesto-
vání přes Polsko, které mnozí řidi-
či využívají už dnes,“ uvedl staros-
ta Dolního Benešova Martin Štefek.    

Poté starostové ministra seznámi-
li s nejkritičtějšími úseky v Hlučí-
ně, v Dolním Benešově i v Krava-
řích. I když se jim nepodařilo chytit 

tu pravou dopravní špičku, kdy se 
na I/56 stojí v dlouhých kolonách, 
věří, že se jim ministra o nutnosti 
stavby přeložky podařilo přesvěd-
čit. Ministr Ťok přinejmenším slí-
bil, že ministerstvo dopravy připra-
ví směrovou studii, která by měla 
jasně určit, zda je přeložka zapo-
třebí. „Předpokládáme, že studie 
jen potvrdí to, s čím se tady denně 
setkáváme. Ale chápeme, že tako-
vý postup je nutný. Budeme ovšem 
usilovat o to, aby se začalo co nej-
dříve,“ uvedl Pavel Paschek. 

Ivana Gračková

Ministra Ťoka starostové
Hlučínska snad přesvědčili

V Hlučíně se ministr Ťok osobně přesvědčil, jak vypadá průjezd hlavní křižo-
vatkou, naštěstí už od minulého roku řízenou semafory.    Foto: Ivana Gračková
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rada MěSTa V duBnun

město

n rozhodla, že chodník v Dukelské 
ulici zrekonstruuje krnovská firma 
Silnice Morava, která nabídla nej-
nižší cenu  650 tisíc korun bez DPH.  
n poskytla finanční dar na soustře-

dění a koncert schol z Prajzské. 
n udělila výjimku ze zákazu plav-

by na jezeře pro provozovatele 
vodních skútrů na dny od 26. do 
28. července, kdy se koná festival 
Štěrkovna Open Music. 
n rozhodla, že regeneraci náměstíč-

ka sídliště OKD provede společ-
nost Eurovia CS z Prahy, která 
nabídla nejnižší cenu 6,4 milionu 
korun bez DPH.
n odsouhlasila výběrové řízení 

obálkovou metodou na pronájem 
bytu 2+1 v Hlučíně v ulici U Sta-
dionu. Zájemci musí odevzdat 
nabídky do 9. května. Bližší pod-
mínky najdou na webu města.  
n souhlasila s přijetím účelové ne-

investiční dotace z rozpočtu Mo-
ravskoslezského kraje k podpoře 
akce Hlučínská lilie 2018, kterou 
pořádá příspěvková organizace 
Sport a kultura Hlučín.   

Stejně jako v uplynulých letech se 
bude i letos opravovat v Hlučíně, 
Bobrovníkách i Darkovičkách celá 
řada chodníků. Město tak bude opět 
v létě z části rozkopané, zvláště 
když se dělají i zásadní rekonstruk-
ce například v ulici Rovniny. Měst-
ský úřad proto prosí obyvatele měs-
ta o trpělivost. Výsledkem by měly 
být úhledné ulice Hlučína. 

Mnozí majitelé domků v Hlučí-
ně si postupně budují příjezdy, pří-
padně i druhé vjezdy na své po-
zemky, kde si rozšiřují možnosti 
pro parkování. Pokud to mají v plá-
nu i obyvatelé ulic, které se budou 
v nejbližší době opravovat, měli by 
jednat rychle, aby využili probíha-
jících stavebních prací. Opravené 
chodníky nebude možné několik let 
rozkopávat. 

„Žádáme občany, kteří mají zájem 
zřídit si ke svým pozemkům nové 
nebo druhé vjezdy, aby si s dosta-
tečným předstihem vyřídili povo-
lení od oddělení silničního hospo-

chodníky a komunikace, které bude město 
Hlučín opravovat v roce 2018 
chodníky a povrch ulice rovniny 
Povrch ulice Boční 
Povrch ulice na závodí 
chodníky před panelovými domy v ulici dukelské č. o. 1 až 7 
chodníky okolo zš rovniny v úseku od ulice dukelské po ulici 28. října 
Povrch ulice školní 
chodník v ulici ostravské podél silnice I/56 u renaultu 
chodník a povrch ulice Horní 
Povrch ulice růžové 
chodník ulice Písečné v úseku od ulice Vinohradské po točnu autobusu č. 34 
chodník ulice Písečné v úseku od točny autobusu č. 34 po Jasénky 
chodník u autobusové zastávky rovniny 
chodník a povrch ulic Květné a Krátké 
chodník ulice Jarní před bytovými domy 10, 12 a 14 
chodník spojující ulice Jarní a Severní 
chodník ulice P. Strádala 
chodník ulice Malánky 
Povrch ulice Kozmické v darkovičkách od ulice Vřesinské po ulici Jandovu 
chodník ulice Kozmické v darkovičkách od ulice Vřesinské na Kozmice

Zájemci o nové vjezdy na pozemky by si
měli pospíšit, chystají se opravy chodníků

dářství městského úřadu. V době 
zahájení oprav chodníků je mnohdy 
pozdě, vyřízení povolení trvá něko-

lik týdnů“ informovala vedoucí in-
vestičního odboru hlučínské radni-
ce Gabriela Dihlová.                (iga)

Začala rekonstrukce 
parkoviště u DDM

Rekonstrukce parkoviště začala 
v dubnu u Domu dětí a mládeže Hlu-
čín. Stavba devíti parkovacích míst, 
kterou bude dělat firma Rosis, potrvá 
necelé tři měsíce a přijde na více jak 
dva miliony korun. „Součástí bude 
také rekonstrukce komunikace před 
domem dětí a přístupového chodníku 
i výměna lamp veřejného osvětlení,“ 
informovala Pavla Holibková z in-
vestičního odboru městského úřadu.  
Po dobu rekonstrukce bude uzavřen 
příjezd na nádvoří zámku i schody 
mezi ulicí Promenádní a komunika-
cí před domem dětí. Vstup do zám-
ku a domu dětí nebude omezen. (iga)

SKuTEčný cHaraKTEr lIdí SE 
uKážE V oKaMžIKu, KdY JE 
druHéMu TěžKo.

Tři zahradní chatky hořely v Bob-
rovníkách u řeky Opavy v takzva-
ném Kravím dole v pátek 13. dubna 
odpoledne. Požár likvidovalo cel-
kem deset hasičských jednotek.  

„Operační a informační středis-
ko Hasičského záchranného sbo-
ru (HZS) Moravskoslezského kra-
je na místo vyslalo postupně celkem 
jedenáct hasičských vozů. Oheň se 
v důsledku větru rozšířil na tři re-
kreační chatky, dvě chatky z nich 
byly v době příjezdu hasičů kom-
pletně zasaženy požárem, třetí ho-
řela v podkrovním prostoru. Hasi-
či oheň uhasili a zabránili tak jeho 
šíření na další chatky v okolí. Ce-
lou noc z pátku na sobotu zůstala na 
místě jednotka dobrovolných hasičů 
z Bobrovníků, kteří na požářiště do-
hlíželi,“ prozradil mluvčí HZS Mo-
ravskoslezského kraje.

Při požáru se popálil jeden senior. 
Škoda způsobená požárem je před-
běžně vyčíslena na 1,6 milionu ko-
run. Příčina se vyšetřuje. Obyvate-
lé Bobrovníků hned v dalších dnech 

Hlučínští nezůstali lhostejní
k neštěstí svých sousedů

reagovali na skutečnost, že při po-
žáru přišel o svou střechu nad hla-
vou jeden z jejich sousedů, který 
chatku využíval k trvalému bydle-
ní a měl v ní veškerý svůj majetek. 
Místní lidé přispěchali s pomocí 
spontánně organizovanou sbírkou 
přímo na účet majitele chatky číslo 
2198930113/0800. 

„Z toho nejhoršího už jsem venku. 
Obrovským překvapením pro mě 
byla solidarita lidí. Je mi z toho fakt 
do breku, kolik lidí se ozvalo s na-

bídkou pomoci,“ řekl majitel chat-
ky Vítězslav Glowacz. 

Také ve druhé chatce, odkud se 
požár rozšířil, shořely osobní věci 
manželského páru, který domek vy-
užíval k sezonnímu bydlení. Man-
želé mají naštěstí byt v Ostravě – 
Porubě. 

„Moc děkuji hasičům za profesi-
onální práci a maximální obětavost 
i všem lidem, kteří nabídli pomoc-
nou ruku,“ řekl starosta Hlučína Pa-
vel Paschek.                                (iga)

Již dvaadvacáté Svatofloriánské 
setkání hasičů a hasičských zástav 
okresu Opava se bude konat v so-
botu 12. května v Hlučíně. 

„Hasiči se sejdou v 9 hodin na ná-
městí, odkud se průvodem vyda-
jí ke kostelu sv. Jana Křtitele, kde 
se v 10 hodin zúčastní mše svaté,“ 
prozradil za organizátory Jiří Sed-
láček, starosta Sboru dobrovolných 
hasičů Hlučín. Slavnostní nástup 
hasičů na náměstí bude v 11 hodin, 
další zábavný program se bude ode-
hrávat od 12.30 hodin.              (red)

Svatý Florián bude 
mít v květnu práci

Pátek 13. května byl pro obyvatele chatek skutečně nešťastným dnem. 
Foto: archiv HzS Moravskoslezského kraje
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SlaVnoSTní SETKání BYlo Plné 
radoSTI I doJETí. 

Ocenění svým výrazným osobnostem a repre-
zentantům města ve sportu i kultuře předali sta-
rosta Hlučína Pavel Paschek a místostarostka 
Blanka Kotrlová v obřadní síni hlučínské radni-
ce v úterý 10. dubna. Komise vybíraly z celkem 
24 návrhů, které přišly na městský úřad. 

Komise kulturní rozhodovala o sedmi nomina-
cích, komise sportovní vybírala ze šesti nomina-
cí. Jedenáct návrhů přišlo na osobnost města.

„Každý rok se vybírá těžce, protože v Hlučíně 
máme štěstí na lidi aktivní, kteří dokážou svý-
mi kulturními počiny, sportovními úspěchy i an-
gažovaností v celospolečensky prospěšných ak-
cích výrazně obohatit život našeho města a šířit 
jeho dobré jméno. Děkovat jim bychom mě-
li určitě častěji, ale v každodenním shonu je na 
to tak málo času. Proto jsme rádi, že k tomu vy-
tváří prostor alespoň krásná tradice každoroční-
ho oceňování těch nejvýraznějších reprezentantů 
a osobností,“ řekl starosta města Hlučína Pavel 
Paschek.                                                        (iga) za výbornou propagaci města na mezinárod-

ních soutěžích u  nás i  v  zahraničí rada města 
ocenila zdeňka Seidla, který se od dětství vě-
nuje pěstování květin. Postupem času začal 
i s jejich šlechtěním. Jeho kosatec chachar získal 
loni první místo na celosvětové výstavě Franciris 
v Paříži, jeho kosatec ogar vyhrál tamtéž hodno-
cení návštěvníků. 

luboš Seidl obsadil druhé místo v  kategorii 
sportovců. celoživotní sportovec se věnuje po-
sledních deset let aktivně cyklistice a loni se zú-
častnil 7. ročníku závodu 1000 miles adventure, 
který se jel napříč českou a Slovenskou republi-
kou. závodníci museli ujet přes hory a doliny tra-
su v délce 1700 km nonstop pouze vlastní silou. 
do cíle dojel po osmi dnech, sedmi hodinách 
a 21 minutách jako druhý. 

Mimořádné ocenění za propagaci města a výbor-
né výsledky ve sportu převzala nikola chybíková 
z darkoviček. Úspěšná sportovkyně reprezentuje 
Hlučín v  dresu akademie karate ostrava. loni 
v  listopadu získala zlato a  titul Mistryně Evropy 
v  kategorii cadet Womens Individual Kata na 
33. Mistrovství Evropy WTKF v tradičním karate. 
V dobrých výsledcích pokračuje i nyní. V sobotu 
21. dubna na 7. ročníku Mezinárodního turnaje 
v tradičním karate Valachia challenge cup 2018 
vybojovala stříbrnou medaili v  disciplíně kata. 
Úspěšný byl i další hlučínský závodník ostravské-
ho klubu Kryštof Jurča, který byl stříbrný v disci-
plíně kumite.

První a  druhé místo v  kategorii sportovních 
týmů obsadil Fotbalový klub darkovičky. Star-
ším žákům s trenérem Kamilem chvějou v  loň-
ské sezóně jen o  chlup unikl postup do vyšší 
soutěže. Kluci měří síly s  kluby daleko větších 
měst, jako jsou Frýdlant n. o., Frenštát p. r. nebo 
ludgeřovice. První cenu si vybojoval oddíl mlad-
ších hráčů vedený trenérem romanem Havrán-
kem. loni na jaře skončili malí fotbalisté těsně 
druzí a po podzimu suverénně vedli tabulku bez 
prohry. Mimo mistrovskou soutěž se zúčastnili 
několika turnajů, kde obsadili vždy přední příčky 
a jeden dokonce vyhráli. Pět hráčů tohoto druž-
stva reprezentuje pravidelně výběr okresního 
fotbalového svazu, kde se stal robin Havránek 
několikrát nejlepším hráčem turnaje.

zvláštní cenu za celoživotní přínos v  oblasti 
sportu a  veřejného života rada města Hlučína 
udělila Miroslavu Kosíkovi, který pracoval celý 
život jako učitel a posléze i ředitel na základních 
školách v  Hlučíně. celé generace žáků vedl ke 
sportu a mnozí dodnes vzpomínají na své spor-
tovní úspěchy v lehké atletice, basketbalu, flor-
balu, lyžování a dalších sportech. od roku 1990 
je zapojen do veřejného života města Hlučína. 
dvanáct let byl členem rady města, z toho šest 
let působil ve funkci místostarosty. Posledních 
šestnáct let je předsedou osadního výboru na 
sídlišti oKd.  Významně se podílí na zlepšení 
a zkulturnění života obyvatel sídliště oKd.

cenu za třetí místo v kategorii kulturních kolek-
tivů převzal za Specializovanou základní organi-
zaci českého zahrádkářského svazu Iris Hlučín 
její předseda Josef chlebiš, který byl loni oceněn 
zlatou medailí za rozvoj zahrádkářského hnutí 
republikovou radou českého zahrádkářského 
svazu u  příležitosti šedesátého výročí založe-
ní svazu. organizace v  Hlučíně působí od roku 
1985. Má třicet členů, kteří se zabývají převáž-
ně pěstováním cibulnatých a  hlíznatých květin, 
pořádají výstavy nejen v Hlučíně, ale i v širokém 
okolí. Jejich činnost sahá i za hranice naší repub-
liky, kde často získávají ocenění nejen odborné 
poroty, ale hlavně návštěvníků. Pořádají před-
nášky o pěstování a šlechtění květin, setkání na 
zahradách přátel a turistické zájezdy pro své čle-
ny i veřejnost.

Bobříci Sboru dobrovolných hasičů Hlučín-Bob-
rovníky získali třetí místo v kategorii sportovních 
kolektivů. Přípravka hasičské drobotiny ve věku 
od 3 do 6 let často předvádí na akcích i  mimo 
město, co všechno už umí z práce hasičů, a pro-
paguje tak dobré jméno dobrovolných týmů.  



 [5] hlučínskénoviny město

Město Hlučín děkuje svým osobnostem za propagaci...             ...dobrého jména i dotváření společenské atmosféry

Pěvecký sbor a kapela Gymnázia Josefa Kainara v Hlučíně v čele se sbormis-
trem Petrem Hrabovským převzali hlavní ocenění pro kulturní kolektivy. Sbor 
a kapela působí ve škole teprve třetím rokem, ale rychle si vydobyly důležité 
místo na kulturním poli nejen v Hlučíně. Sbor má aktuálně 24 členů a kapela 
jich má deset. Jejich hudební záběr je široký, zpívají a hrají duchovní, folklór-
ní, muzikálovou, filmovou i současnou moderní hudbu. často se také účastní 
různých soutěží, na kterých se umísťují na předních místech.  „ocenění přišlo 
jako blesk z čistého nebe a všem udělalo ohromnou radost. chtěli bychom 
za něj moc poděkovat. Jsme rádi, že naše práce a úsilí mohou být přínosem 
a dělat radost. nyní už všichni pracujeme na nových skladbách, tak se na vás 
budeme těšit na dalších koncertech,” řekl Petr Hrabovský.                                                                        

Foto: Barbora chlebišová

Spolu s výraznými osobnostmi 
a reprezentanty Hlučína letos měs-
to zároveň ocenilo také dárce krve, 
protože za svůj nezištný přístup si 
nepochybně poděkování zaslouží. 

„Daruju krev pravidelně už od 
svých osmnácti let a nikdy mě ne-
napadlo nějak o tom přemýšlet. Ce-
lý život jsem dělal na šachtě a tam 
jsem zažil mnoho úrazů, takže vím, 
jak je té krve potřeba,“ poznamenal 
Radomil Halama, který je držitelem 
nejvyššího ocenění, Zlatého kříže I. 
třídy za 160 bezpříspěvkových od-
běrů. Stejný počet odběrů má za se-
bou také Petr Vašíček. 

„Když jsem se vrátil v roce 1984 
z vojny, existovaly brigády sociali-
stické práce. Za každý odběr dosta-
la brigáda sto korun, které pak moh-
la utratit na společných akcích. No 
tak jsem začal. Zjistil jsem, že mám 
vzácnější nulku, které je pořád za-
potřebí. Pak měl můj táta těžký úraz 
a potřeboval plazmu. Proto jsme se 

Krev zatím nikdo vyrobit nedokáže, dárcům patří dík

rozhodl dávat i plazmu, neboť jsem 
cítil, že mi tak život důrazně připo-
mněl, že když mohu pomoci, neměl 
bych váhat,“ povyprávěl Petr Vaší-
ček. „Všichni, kdo nejprve najdou 
odvahu, že jdou poprvé darovat 

krev, a poté společenskou zodpo-
vědnost, že chodí krev nebo plaz-
mu dávat pravidelně, aby pomohli 
někomu, koho vůbec neznají, si za-
slouží naše poděkování,“ řekla mís-
tostarostka Blanka Kotrlová.    (iga)

zlatý kříž I. třídy za 160 bezpříspěvkových odběrů převzali z rukou starosty Hlu-
čína Pavla Paschka Petr Vašíček a radomil Halama (vlevo).  Foto: Ivana Gračková

Zlatou medaili prof. MUDr. Jana 
Janského za 40 odběrů krve získali:
Marcela Hlinovská 
Tomáš Hurina
andrej Végh
Josef obrusník
Josef čuraj
Miroslav Kulhánek
Vojtěch laštůvka
Michal Mudrik
Pavel Pačák

Zlatý kříž III. třídy za 80 odběrů 
krve získali:
Karel Bindáč
Petr Kupka
lubor lankočí
david lomp
radek Plaček

Zlatý kříž II. třídy za 120 odběrů 
krve získali:
david Hartoš
Petr Mikulka
libor Schulla

letošní hlavní ocenění pro jednotlivce v oblasti kultury si odnesl lukáš Krček 
(vlevo), který se se svým souborem Gaudi musicae aktivně účastní mnoha 
akcí ve městě. Jeho nápadem je také obří kraslice, která letos už druhým 
rokem ozdobila na Velikonoce Mírové náměstí. na druhé příčce se umístila 
Jana Kameníčková, jež je spolutvůrkyní jak adventní, tak i velikonoční výz-
doby hlučínského náměstí i prostoru u kulturního domu. oba si odnesli spo-
lu s Josefem Hlubkem a Marií drobíkovou také ocenění jako součást party 
přátel, která získala druhé místo v kategorii kulturních kolektivů.  

Sport je celoživotní zálibou Františka Košaře. Již v roce 1963 stál u založení vo-
lejbalového oddílu v Hlučíně. od roku 1969 se věnuje mládežnickému sportu 
jako trenér. loni byl hnacím motorem činnosti TJ Hlučín, kde vykonává funkci 
tajemníka. S velkou energií se stále věnuje práci ve volejbalovém oddíle, kde 
se stará o materiálové zajištění, organizuje veškeré aktivity, věnuje se nezbytné 
administrativě i propagaci oddílu v tisku. Je také členem komise pro tělový-
chovu, sport a volný čas mládeže při radě města Hlučína, kde uplatňuje své 
bohaté zkušenosti ze sportovní oblasti. za svou celoživotní podporu rozvoje 
volejbalu si odnesl nejvyšší ocenění v kategorii sportu.        Foto: Ivana Gračková
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Zpráva o konání originální výstavy 
se donesla až k populárním komi-
kům Patovi a Matovi. Jelikož se 
dvojice také nadšeně věnuje ama-
térskému kutilství, neváhala ani 
vteřinu a vydala se do Hlučína vý-
stavu o kutilech navštívit.

„Jsem naprosto unešen, jak doko-
nalé výtvory jsou na výstavě k vi-
dění. Ačkoliv s Matem působíme 
v oboru již přes čtyřicet let, nikdy 
jsme tak vysoké technické úrovně 
u našich výtvorů nedosáhli,“ pro-
zradil populární komik Pat. 

Jeho kolega se však vyjádřil 
v opačném gardu: „Myslím, že Pat 
je až zbytečně skromný. Každý 
ví, že největšími kutily v republi-
ce jsme my dva.“ Komici navštívili 

Muzeum Hlučínska zcela nečekaně 
a zdrželi se ve městě jen jedno od-
poledne. 

Ředitel muzea Metoděj Chrástec-
ký k tomu dodal: „Zprvu jsme my-
sleli, že se jedná o nějakou recesi, 
nicméně poté, co dvojice předloži-
la své legitimace ještě z období so-
cialistického Československa, jsme 
museli uznat, že naše muzeum na-
vštívili opravdoví Pat a Mat. Výsta-
va se jim líbila, a tak nám slíbili, že 
se možná přijdou podívat i na mu-
zejní noc.“ Je vidět, že kutilská vý-
stava získává stále více na popula-
ritě. Vnucuje se tedy otázka, která 
známá osobnost ji navštíví příště?                        

Jiří Neminář
Muzeum Hlučínska

Pat a Mat na výstavě v Hlučíně

Vzácná návštěva si některé exponáty na kutilské výstavě hned vyzkoušela
Foto: Pavlína Tkačíková

Sochař Robert Buček vyměnil 
v pátek 20. dubna svou sochu Déšť 
instalovanou v Hlučíně naproti kul-
turnímu domu za novou. Původní 
socha zhotovená z umělého kame-
ne totiž praskala, nová je vytesaná 
z přírodního pískovce, který se po-
užíval pro umělecká díla určená pro 
exteriéry i v dávné historii a použí-
vá se stále. 

„V minulých dnech se obyvate-
lé města oprávněně pozastavova-
li nad stavem původní sochy, která 
byla rozbitá. Důvodem byla skuteč-
nost, že město už loni sochu rekla-
movalo, protože buď kvůli nevhod-
nému materiálu, nebo kvůli chybě 
v technologickém postupu vznikaly 
na soše umístěné ve veřejném pro-
storu trhliny. Sochař proto po doho-
dě s městem zhotovil novou sochu 

Město reklamovalo sochu Déšť,
sochař ji nově vyrobil z pískovce 

z přírodního pískovce,” informo-
vala místostarostka Hlučína Blan-
ka Kotrlová. 

Při demontáži sochař v původní 

soše vyvrtal shora díru, aby se rych-
le a jednoduše dostal k jejímu uchy-
cení k podkladu. Původní sochu si 
odvezl.                                      (iga)

Kříž z ulice Rovniny, který i s po-
zemkem pod ním získalo do svého 
majetku město Hlučín od soukro-
mého vlastníka, už se začíná opra-
vovat. Renovuje ho ostravský so-
chař a restaurátor Jan Šnéberger. 
Kříž už byl ve špatném technickém 
stavu. Hrozilo, že nevydrží otřesy 
způsobené těžkou technikou v prů-
běhu letošních oprav ulice Rovniny. 
Jeho původní vlastníci vyšli vstříc 
vedení města a rozhodli se kousek 
pozemku i s drobnou sakrální stav-
bou Hlučínu věnovat. Díky tomu 
může město nechat kříž vyspravit. 
Na původní místo se vrátí po do-
končení rekonstrukce ulice. „Kříž 
nemá výraznou historickou hodno-
tu. Dokládá spíše typické české ku-
tilství, neboť ho místní občané ve 
druhé polovině 20. století poskláda-
li ze zbytků nalezených na hlučín-
ské faře,“ prozradil sochař.       (iga) 

Kříž z Rovnin
už se opravuje

Město sochu kvůli prasklinám reklamovalo loni v létě. autor měl několik  mě-
síců na to, aby vytesal novou.                                                       Foto: Ivana Gračková
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 Country kapelu Karavana, výběr 
rockových hitů v podání hlučínské 
skupiny Faul a řadu aktivit pro dě-
ti nabídne letošní ročník Veselice 
Rovniny. 

Už tradiční setkání obyvatel a přá-
tel Rovnin v Hlučíně se uskuteční  
v sobotu 9. června od 15 hodin na 
fotbalovém hřišti u bývalého agitač-
ního střediska. Letos by rovninská 
Veselice měla být o něco lepší než 
v minulých letech, slíbil za pořada-
tele David Moravec. „Město Hlu-
čín Veselici podporuje už několik 
let z grantového programu. Bez to-
ho by se nemohla konat. Letos jsme 
navíc získali podporu osadního vý-
boru Rovniny i společnosti Seadon, 
která na Rovninách sídlí. S jejich 
pomocí se nám podaří akci zase po-
sunout dál,” uvedl Moravec. Podle 
něj by se mělo zkvalitnit hlavně zá-
zemí pro návštěvníky i vystupující.

„Kdo jiný by se na rovninské ak-
ci měl podílet než osadní výbor 
Rovniny. Jsme rádi, že nyní může-
me finančně podpořit i kulturní ak-
ce, které se na našem území konají. 
V minulosti jsme vyhrazené pení-
ze mohli používat jen na investice,” 
řekla předsedkyně výboru Jaro-sla-
va Miketová. Spolu s dalšími členy 
osadního výboru chce veselici vyu-

žít i k setkání s občany. „Veselice je 
již tradiční akcí, která se pro obyva-
tele Rovnin v létě koná. I proto, že 
naše společnost na Rovninách síd-
lí, jsme se rozhodli ji letos podpořit. 
Věříme, že zkvalitnění služeb i sa-
motného zázemí návštěvníci oce-
ní,” řekl obchodní ředitel společ-
nosti Seadon Rostislav Kloss, který 
se akce osobně účastní. Návštěv-
níci se nově mohou těšit například 
na velkoplošný stan, který je ochrá-
ní před sluncem i deštěm. Vystupu-
jící kapely budou mít poprvé k dis-
pozici zastřešené pódium. Bohatší 
bude vyžití pro děti. V programu 
vystoupí opavská country kapela 
Karavana a také skupina Faul slo-
žená z řady hlučínských hudebníků. 
Mnozí z nich vystupovali v legen-
dární a dnes už neexistující forma-
ci Vajcovod. I proto mnozí fanoušci 
neřeknou Faulu jinak než Vajcovod 
Revival. 

„Věříme, že mix hudby, aktivit pro 
děti, příjemného posezení se sou-
sedy a pohody opět přiláká řadu li-
dí. V minulých letech se Veselice 
stala vyhledávanou akcí a její ná-
vštěvnost se vždy pohybovala okolo 
tisícovky lidí,“ uzavřel David Mo-
ravec. Vstup na akci včetně všech 
atrakcí pro děti je zdarma.      (red) 

Veselice Rovniny nabídne 
kapely Karavanu a Faul Sluneční paprsky nás probudily ze 

zimní letargie a přišla doba aktivity 
a zábavy. Je tady máj, a proto si při-
pomeňme májové tradice.

Vztyčení a ozdobení májky byly 
po dlouhá léta oslavou lásky, plod-
nosti, mládí a také společenskou 
tradicí. Svobodní mládenci pora-
zili v lese smrk, dívky na vdává-
ní upletly věnec a ozdobily jej kvě-
ty. Chlapci přinesli kmen do města 
a pod jeho vrchol pověsili věnec 
a ozdobili jej fábory. Vztyčili kmen 
a mládež okolo něj tančila. Bývalo 
chlapskou ctí májku hlídat ve dne 
v noci, neboť často se snažili mu-
ži ze sousedních obcí májku pora-
zit a odnést. To byla pro místní vel-
ká potupa.

Společenskou tradicí bylo i káce-
ní májky. Dle hlučínských pamětní-
ků se poslední takováto akce usku-
tečnila na hlučínském náměstí asi 
před padesáti léty. Průběh slavnos-
ti byl tento: Lidé se shromáždili na 
náměstí, hrála hudba a ochotníci 
sehráli malou scénku, kdy na koň-
ském povoze na náměstí přijeli po-
tulní lidé. Když uviděli stát májku, 
chtěli ji porazit na dřevo na topení. 
V kácení májky jim zabránil míst-
ní hajný. Městský strážník je zatkl 
a vedl do vězení. Cestou je potkal 

Tradice je třeba ctít

starosta a udělil jim milost. Po této 
scénce následovalo skutečné poká-
cení májky a započala lidová zába-
va s hudbou, zpěvem, dobrým jíd-
lem a pitím.

Letos, konkrétně 3. června od 15 
hodin chystáme májovou veselici, 
chceme kácení májky obnovit ve 
stejném duchu, jak činili naši před-
kové. Přijďte se podívat, povzbudit 
naše herecké ochotníky, zaposlou-
chat se do různých stylů hudby, za-
zpívat si, ochutnat hlučínské koláče 
a k tomu něco vypít na osvěžení hr-
dla.               Ing. Bernard Ostárek

Josef Hlubek

Komorní soubor Gaudi Musicae 
uvede v neděli 20. května koncert 
starých mistrů Pergolesiho, Gluc-
ka, Vivaldiho a Handla. „Soubor 
si tentokrát pozval ke spoluprá-
ci mladého dirigenta Filipa Urba-
na, který pochází z Ostravy a mo-
mentálně studuje JAMU v Brně,“ 
prozradil pořadatel akce a vedoucí 
souboru Lukáš Krček. Pokud to po-

časí dovolí, bude soubor vystupo-
vat v atraktivním prostředí dvorany 
hlučínské radnice mezi budovami B 
a C. „Tento architektonický a záro-
veň akustický skvost Hlučína zatím 
není dostatečně doceněný. Souboru 
poslouží již podruhé. V roce 2016 
se ve zcela zaplněné dvoraně konal 
večer filmové hudby,“ doplnil Lu-
káš Krček.                                (iga)

Koncert kapely Nebe bude součás-
tí festivalu Štěrkovna Open Music, 
který se uskuteční v závěru červen-
ce na březích Hlučínského jezera. 
Konat se bude v mobilním planetá-
riu s omezenou kapacitou 300 míst. 
Vstupenky na něj se proto prodáva-
jí zvlášť. Spolu s havířovskou pěti-
cí muzikantů vystoupí také známí 
youtubeři.

 „Jsme rádi, že nás kluci z kapely 
Nebe s nabídkou na umístění mo-

bilního planetária v areálu festivalu 
oslovili. V posledních letech se sna-
žíme festival zaměřit i na speciální 
projekty a odlišit se tak od jiných 
akcí. Jejich nápad se přesně hodil 
do naší koncepce," řekl za pořáda-
jící agenturu New Wind Production 
David Moravec.

Netypickou scénu mobilního pla-
netária bude festival využívat po 
dva dny. Už v pátek prostor naplní 
partnerské radio Helax.                (iga)  

Hudba starých mistrů 
zazní ve dvoraně radnice

Nebe bude hrát pod kopulí
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Skvěle reprezentovat svou školu 
i město Hlučín opakovaně zvládli 
žáci Odborného učiliště a Praktic-
ké školy Hlučín. Odvedli výbornou 
práci na soutěžích Zlatá vařečka, 
Gastrománes a Voňavé pečení, kte-
ré se konaly v březnu a v dubnu. 

Moravské soutěže mladých ku-
chařů Zlatá vařečka se 22. břez-
na v Opavě zúčastnili žáci druhého 
ročníku učebního oboru kuchařské 
práce Tereza Hořínková a Radim 
Polášek pod vedením trenérky Šár-
ky Medvecové, kde mezi osmnác-
ti soutěžícími z devíti škol bodovali 
krémovou polévkou z dýně. 

„Terezka ji připravila s ovesnými 
vločkami, Radim s gorgonzolou,” 

prozradil ředitel hlučínské školy 
Jindřich Honzík s tím, že hned po 
velikonočních svátcích oba zazáři-
li na soutěži Gastrománes, kterou 
4. dubna pořádala Střední škola ho-
telová a služeb Kroměříž. Účastni-
lo se jí celkem dvanáct soutěžících 
z šesti škol z celé České republiky. 
Soutěžní úkol se skládal ze dvou 
částí, ze samostatné přípravy dvou 
druhů soutěžních studených výrob-
ků a pódiového vystoupení. Kaž-
dý připravil dle zadání jeden druh 
studených pokrmů, a to koktejlo-
vé hrušky a křenové tapas. Součástí 
pódiového vystoupení byla přípra-
va předkrmového salátu z tropické-
ho ovoce. 

„Naši žáci vsadili opět na zdravou 
výživu, netradiční suroviny a  mo-
derní stravovací trendy. Zhotovi-
li salát tropické osvěžení. Při pódi-
ovém vystoupení v časovém limitu 
patnácti minut Radim připravoval 
ovocný salát, Terezka komentovala 

Hlučínský tým na zlaté vařečce.                                              Foto: šárka Medvecová

Žáci hlučínského učiliště a praktické školy
skvěle reprezentovali své město

postup práce a zdůraznila originali-
tu použitých surovin a hlavně čas-
to opomíjené spojení ovoce a sýrů,” 
řekl ředitel Honzík. Porota ocenila 
manuální zručnost, odborné zna-
losti i dovednosti hlučínských žá-
ků druhým místem. Žačky Vanesa 
Růžičková a Zuzana Holubová pod 
vedením trenérky Lydie Rybářové 
předvedly své umění v Brně na pře-

hlídce Voňavé pečení, které pořáda-
lo OU a PrŠ Lomená 5. dubna. Té-
matem byla dětská párty na kterou 
soutěžící připravovali v časovém 
limitu atraktivní velký koláč z lís-
tového těsta a běžné pečivo. „Obě 
naše žákyně se svého úkolu zhos-
tily velmi zodpovědně, byly rychlé 
a velmi zručné,” pochválil děvčata 
Jindřich Honzík.                       (iga) 

na zlaTé VařEčcE, 
GaSTroMánESoVI 
a VoňaVéM PEčEní 
nEcHYBělI učnI z Hlučína. 
a dělalI SVé šKolE I SVéMu 
MěSTo doBré JMéno.

Hned dva příměstské tábory pro 
děti od 6 do 9 let a pro jejich starší 
kamarády stanové tábory v maleb-
ném prostředí Moravského krasu 
v blízkosti Sloupsko-Šošůvských 
jeskyní pořádá v létě Dům dětí 
a mládeže Hlučín. 

Pro děti, které se zajímají o rybo-
lov a vše s ním spojené bude při-

praven speciální rybářský tábor. 
„Věříme, že si z bohaté nabídky tá-
borů vybere každý a společně si léto 
2018 pořádně užijeme,“ uvedla pe-
dagožka domu dětí Karolína Chudě-
jová. Přihlášky na všechny tábory, 
které je možné si vyzvednout pří-
mo v domě dětí,  je nutné odevzdat  
do 31. května.                          (red)

Letních táborů je velký výběr

na jarním příměstském táboře domu dětí a  mládeže Hlučín se dobře bavili 
Terezie chlubová, natálie Martiníková, andrea Plevová, štěpán Fojtů, Marti-
na Janišová, Viktorie Jurečková, Matěj ondera, zita Maria Holod, Petr Jančík. 
redakce se jim omlouvá, že z nich v minulém čísle Hlučínských novin udělala 
omylem recitátory.                                                                                     Foto: ddM Hlučín

Již přes patnáct let spolupracuje-
me s mírovou organizací Stonožka, 
která pomáhá dětem z celého světa. 
A jako „stonožková“ škola podpo-
rujeme děti, které to potřebují.

 A tak i nadále pomáháme Fran-
tiškovi Štěpáníkovi z Hlučína, kte-
rý trpí dětskou mozkovou obrnou. 
Sbíráme pro něj plastová víčka 
a také organizujeme ve spoluprá-
ci se sdružením rodičů charitativ-
ní badmintonový turnaj. Letos se 
uskutečnil 27. března ve sportovní 
hale, kde se utkalo celkem 69 hrá-
čů ve třech kategoriích. K nejlep-
ším výsledkům blahopřejeme Da-
nielu Moravcovi, Denise Šabacké 
a Tomáši Buchvaldkovi. Důležitěj-
ší než jména vítězů jsou však vy-
brané  peníze. Výtěžek činí 3 600 
korun. Františkově mamince chce-

me peníze předat v květnu na be-
sídce ke Dni matek. Se Stonožkou 
a charitou  je také úzce spjat Jeho 
Eminence Dominik Duka, kterému 
jsme  blahopřáli k dubnovým 75. 
narozeninám. Ve čtvrtek 26. dubna 
se v Arcibiskupském paláci usku-
tečnilo setkání s panem kardinálem 
Dukou u příležitosti jeho životní-
ho jubilea. I když jsme u toho ne-
mohli být osobně přítomni, zapojili 
jsme se jiným způsobem. Namalo-
vali a napsali jsme mu vlastní přá-
ní, které pak bylo předáno do jeho  
rukou  jako poděkování  za dlou-
holetou spolupráci s charitativním 
hnutím. Chtěli bychom poděkovat 
všem, kteří se zapojili do charita-
tivní činnosti a pomáhají na potřeb-
ných místech.      Lenka Nováková

  vyučující ZŠ dr. M. Tyrše Hlučín

Děkujeme, že pomáháte, 
vzkazují ze Stonožky

Město Hlučín se i letos zapojilo do 
celostátního projektu ZUŠ Open, 
který si klade za cíl propojit umě-
lecké školy s veřejným prostorem 
a prezentovat jejich práci. 

V pátek 25. května se u této pří-
ležitosti bude konat na hlučínském 
zámeckém nádvoří již druhým ro-

kem festival žáků ZUŠ z Morav-
skoslezského kraje Srdeční záleži-
tost.

„Program bude probíhat od 9 ho-
din do půlnoci a bude volně přístup-
ný veřejnosti. Připraveny budou 
i atrakce pro děti,” řekla pořadatel-
ka Adéla Jasvecová.                   (red)

Filmové melodie zazní u zámku
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Letošní akci Ukliďme Česko přálo 
počasí, přesto se v některých loka-
litách sešlo jen několik největších 
nadšenců. I tak se podařilo sesbírat 
celkem přes dvě tuny odpadu a pat-
náct starých pneumatik, jak nako-
nec spočítali pracovníci městské 
společnosti TS Hlučín.

Odpad v pytlích svážela z ulic TS 
Hlučín už v pátek 6. dubna, kdy 
úklid začal, a také v sobotu, kdy se 
odehrála jeho hlavní část. Pracovní-
ci Městského úřadu Hlučín v pátek 
uklízeli břehy Hlučínského jeze-
ra na takzvané černé pláži. V sobo-
tu se zapojila celá řada občanských 
skupin. „Byla to moc fajn akce i dí-

ky tomu, že nám krásně svítilo slu-
níčko,” prozradila Magda Kleino-
vá z organizace Agri Nostra, která 
organizovala úklid na Rovninách. 
Akce se zúčastnily hlavně děti, by-
la jich asi třicítka a dvanáct dospě-
lých. „Je potěšující, že nový odpad 
už moc nepřibývá. Spíše jsme lik-
vidovali starší odpadky a také sta-
vební materiál, za jehož uložení 
se musí platit,” prozradila Magda 
Kleinová. Agri Nostra pro účastní-
ky připravila i následný doprovod-
ný program, pro který poskytl zá-
zemí kynologický klub. „Se psy 
to bylo skvělé, také ukázky prvků 
Montessori pedagogiky byly zají-
mavé, no a samozřejmě i posezení 
s opékáním všechny bavilo,” dopl-
nila Magda Kleinová. 

„V příkopech u cesty z Malá-
nek po Jasénky a také ve směru na 
Vrablovec jsme nasbírali celkem 28 
pytlů odpadu, našli jsme i dvě sta-
ré pneumatiky a také 66 lahví od 

vodky,” poznamenal Pavel Cyrus 
za partu pěti odvážných z Malánek. 

Osm obyvatel sídliště OKD včet-
ně čtyř členů pořádajícího osadní-
ho výboru uklízelo jako už tradič-
ně prostory za garážemi v ulicích 
Severní a Hornické a starou cestu 
od OKD k Mýtu směrem na Dar-
kovičky. „Letos už bylo v těch mís-
tech o něco méně odpadků než dří-
ve. Nasbírali jsme tam celkem deset 
pytlů,” informoval předseda osad-
ního výboru Miroslav Kosík.

V Bobrovníkách se činili hlavně 
malí hasiči. Dětem z hasičské pří-
pravky ve věku od tří do šesti let 
přišli pomoct i rodiče. „V pátek 
jsme s dětmi procházeli okolí bob-
rovnické školy a školky a okraje le-
sa. Nasbírali jsme šest pytlů odpa-
du a vytáhli staré pletivo. Dětem se 
akce líbila. V sobotu jsme pokra-
čovali v pěti lidech, z nichž tři jsou 
členové osadního výboru, v uklíze-
ní točny kolem Bobry clubu a hři-

ště u vodojemu, kde jsme nasbíra-
li další čtyři pytle odpadu. Osobně 
se akce účastním každý rok a jsem 
rád, že odpadků každoročně ubý-
vá,” řekl organizátor Jakub Šimá-
nek z osadního výboru Bobrovníky. 

Mohutnou účast uklízecích čet za-
znamenali v Darkovičkách, kde se 
zapojilo pětadvacet lidí, vesměs ha-
siči, ale také fotbalisté nebo členo-
vé klubu důchodců. Skupina uklí-
zela především na cyklostezce do 
Hlučína, podél hlavní silnice z Hlu-
čína do Darkoviček, v Kozmic-
ké ulice, u hlavní silnice na Vřesi-
nu a také koryto Jasénky a prostory 
kolem darkovičského kulturního 
domu. „Akce se účastní už tradiční 
okruh lidí, ale jsme rádi, že se zapo-
jují lidé napříč generacemi,” řekl za 
pořadatele Pavel Kuchař z Jednotky 
Sboru dobrovolných hasičů Darko-
vičky. Také v Darkovičkách orga-
nizátoři připravili na závěr setkání 
společné opékání párků.           (iga)

Hlučín vysbíral přes dvě tuny odpadků 

V Bobrovníkách se činili hlavně malí hasiči.                         Foto: Monika Suffnerová Podél hlavní silnice z Hlučína do darkoviček bylo co uklízet. Foto: Pavel Kuchař

Agri Nostra letos obdobně jako 
v minulých letech bude kosit jednu 
z botanicky zajímavých luk v Hlu-
číně klasicky ručně, aby se na ní 
nepoprušily vzácné druhy rostlin. 
Ruční kosení  město opět podpoří 
finančním darem. 

„Poskytnuté finance umožní dvo-
jí sečení louky. Parcela sice není 
v majetku města, ale je součástí re-
gistrovaného významného krajin-
ného prvku Jasénky. Botanicky je 
lokalita velmi významná výskytem 
prstnatce májového a vachty trojlis-
té, v širším kontextu je důležitá pro 
udržení rovnováhy vodního režimu 

v krajině, stabilizaci mikroklimatu 
a zachování druhové pestrosti rost-
lin a živočichů,” vysvětlila vedou-
cí odboru životního prostředí Soňa 
Prášková. 

Agri Nostra ale spolupracuje 
s městem Hlučín i na dalších pro-
jektech. Například už od roku 2015, 
kdy se Hlučín poprvé zapojil do ce-
lostátní akce Ukliďme Česko, je 
opakovaně garantem úklidu na síd-
lišti Rovniny, kde navíc následně 
organizuje program pro děti. Spo-
lek pečuje o krajinu, instaluje pta-
čí budky a hadníky, obnovuje tůně 
a také vzdělává veřejnost.         (iga)

Louku na Jasénkách Agri
Nostra poseče ručně

PoTřETí SE Hlučín zaPoJIl 
do aKcE uKlIďME čESKo 
na PodPoru dnE zEMě. 
V PáTEK SE Jí V ráMcI 
ProJEKTu doBroVolnIcTVí 
VE VEřEJné oPěT ÚčaSTnIlI 
TaKé ÚřEdnícI radnIcE.

Již šestý ročník Atletického mis-
trovství škol Hlučínska, který se 
koná pod záštitou místostarostky 
města Hlučína Blanky Kotrlové, 
se uskuteční ve středu 30. května 
na víceúčelovém hřišti u Základ-
ní školy dr. M. Tyrše. „Mistrovství 
se vždy účastní většina základních 
škol z celého Hlučínska. Soutěžící 
budou rozděleni do kategorií pod-
le věku. Každou školu reprezentu-
je v jednotlivých kategoriích šes-
tičlenné družstvo složené rovným 
dílem z chlapců a děvčat. Soutěží 
se v běhu, skoku do dálky, skoku 
do výšky, hodu plným míčem a vr-

hu koulí. S nebývalým zájmem se 
každý rok setkává smíšená štafeta, 
do které se zapojí i učitelé,“ uved-
la Tereza Šimánková, koordinátor-
ka Zdravého města Hlučín. 

Sportovat ale budou i předškoláci. 
Druhý ročník Sportovních her ma-
teřských škol Hlučínska se bude ko-
nat ve středu 6. června 2018 také na 
sportovišti u Základní školy dr. M. 
Tyrše. „Děti budou soutěžit v růz-
ných disciplínách, ovšem nebude 
podstatné, kdo zvítězí, protože di-
plom a odměnu si odnesou úplně 
všichni účastníci,“ doplnila Tereza 
Šimánková.                                           (red) 

Děti budou sportovat
na svých mistrovstvích  
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Dětská rehabilitace Hlučín i ně-
kteří její klienti obdrželi finanční 
dar z  výtěžku dobročinného kon-
certu, který se konal v neděli 15. 
dubna v kulturním domě v Hati. 

„Jsme vděční za jakoukoli po-
moc. Co mě ale zvláště překvapilo 
a vlastně velmi potěšilo, že v tomto 
případě jsme získali finance od ně-
koho, kdo si nás sám vyhledal. Ne-
musela jsem trávit hodiny psaním 
žádostí s nejistým výsledkem, nebo 
prosit o finance movitého sponzo-
ra,“ řekla ředitelka zařízení Radmi-
la Lőwová.  Parta přátel a dobro-
volníků z obcí Hať, Markvartovice 
a Hlučín, kteří se rozhodli posky-
tovat dobrovolnou pomoc lidem v  

těžké životní situaci, funguje od ro-
ku 2017. Své akce pořádají s mo-
ttem: „Pomozte nám vrátit úsměv 
aneb Jiskřička naděje…“. Připra-
vují zábavné programy pro děti, do-
spělé i seniory, obdarovávají je ma-
lým dárečkem a hlavně laskavým 
slovem. „Je nás už pěkná hrstka, je-
den pomůže tak, druhý jinak a tře-
tí se přidá,“ říká zakladatelka Karin 
Bělasová. Finance získávají různě. 
Pořádají dobročinné koncerty, letos 
poprvé i dobročinné běhy v Hlu-
číně, Ostravě i v Praze. Vyrábí ru-
kodělné drobnosti, oslovují malé 
i velké sponzory. „A penízky pak 
využíváme tam, kde je potřeba,“ 
doplnila Karin Bělasová.         (red)

Dobrovolníci pomáhají jen tak a rádi

rozdávají radost.                          
 Foto: Karin Bělasová

Počítačový kurz pro zdravotně 
znevýhodněné občany se v dubnu 
uskutečnil v rámci aktivit Zdravého 
města Hlučín a Komunitního pláno-
vání Hlučínska. Probíhal na Základ-
ní škole Bobrovníky každou středu 
a účastnilo se ho šest lidí, kteří ži-
jí především v chráněném bydlení 
v Hlučíně. 

„Už od dveří vždy byla cítit skvělá 
nálada a chuť do práce. Všichni se 

těšili nejen na hodiny strávené s po-
čítačem, ale také na zážitek spojený 
s cestováním do školy. Pro většinu 
to nebyl jen kurz, ale i každotýden-
ní výlet,“ vylíčila průběh kurzů ko-
ordinátorka Zdravého města Hlučín 
Tereza Šimánková. 

Někteří kurzisté se účastnili již 
druhého běhu. Lektorka v počítačo-
vé učebně školy, kde se kurz konal, 
nejprve prověřila, co už účastní-

ci kurzu umí, případně co si pama-
tují.  Nováčci se nejprve učili, jak 
správně pracovat s myší a klávesni-
cí a zkusili si zapnout program ma-
lování. 

„Obrovskou výhodou byl men-
ší počet účastníků, protože jsem 
se mohla věnovat každému indivi-
duálně,“ konstatovala učitelka Ha-
na Čížkové, které město děkuje za 
skvělé vedení hodin.                (red)

Na počítačovém kurzu se učili i bavili

Výstavu prací hlučínských školá-
ků uspořádalo v dubnu město Hlu-
čín v rámci kampaně Den Země, 
do níž se zapojilo již po třinácté ce-
lou řadou akcí. Výstava se konala 
v prostorách zámku před vstupem 
do knihovny. 

„Úžasnými díly přispěly děti 
z druhých stupňů základních škol 
Rovniny, Hornická, dr. M. Tyrše, 
z Gymnázia Josefa Kainara, Od-
borného učiliště a Praktické školy 
Hlučín i z DDM Hlučín. Žáci a stu-
denti objevovali témata ke stvoření 
světa,“ prozradila organizátorka Te-
reza Šimánková z odboru rozvoje 
městského úřadu. Vernisáže se zú-
častnili studenti z gymnázia, které 
přivítali starosta Hlučína Pavel Pas-
chek a místostarostka Blanka Kotr-
lová. O hudební doprovod se po-
starali učitelé a žáci ZUŠ. Děti si 
ale v rámci kampaně ke Dni Země 
užily v dubnu i další program. Na-
vštívily například ostravskou ZOO 
a Záchrannou stanici živočichů 
v Bartošovicích, navázaly spolu-
práce s Ekokomem, děti z mateři-
nek i z Dětské rehabilitace Hlučín 
se účastnily společného malování 
na dopravním hřišti.                (red) 

Malovali obrázky  
o stvoření světa

Zájezd pro seniory na Těšínsko s průvodcem  
Arnoldem Dudkem pořádá Zdravé město Hlučín 
ve spolupráci s komunitním plánováním Hlučín-
ska v úterý  29. května. V případě většího zájmu 
se další zájezd se stejným cílem uskuteční zno-
va v úterý 4. září. Na programu bude návštěva 
malé goralské obce Hrčava, která leží na hrani-
cích Polska a Slovenska. „Na Hrčavě navštívíme 
dřevěný kostelík sv. Cyrila a Metoděje a Lurd-
ské jeskyně. Pokračovat budeme prohlídkou 
Lomňanského muzea v Dolní Lomné a Dřevěn-
ky na Fojtství v Mostech u Jablunkova,“ prozra-
dila koordinátorka Zdravého města Hlučín Tere-
za Šimánková. Obědvat se bude v hotelu Grůň. 
Poslední zastávka se uskuteční v Rybím domě 

a Archeoparku v Chotěbuzi – Podobora. Cena 
zájezdu, jejíž součástí je také oběd a vstupné, je 
300 korun. Autobus bude odjíždět z Ostravské 
ulice v Hlučíně pod kulturním domem v 6.30. 
Přihlásit se mohou senioři s trvalým pobytem 
v Hlučíně, Bobrovníkách a Darkovičkách.

Podrobnější informace lze získat na telefon-
ním čísle 595 020 317 nebo 725 053 622, pří-
padně osobně v budově B hlučínské radnice 
u Terezy Šimánkové v kanceláři 101. Tam se ta-
ké odevzdávají přihlášky, a to pouze ve čtvrtek 
10. a v pátek 11. května od 8 do 10 hodin. V ji-
ném termínu nebude možné se na zájezd přihlá-
sit. Přijímat se budou jen dvě přihlášky na jednu 
osobu.                                                            (red) 

Pozvánka na zájezd: Senioři pojedou do Těšínského Slezska

Přihláška na zájezd pro seniory: Těšínsko s arnoldem dudkem v úterý 29. května 2018

Jméno příjmení 

datum narození (celé)

adresa 

Tel/mobil
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Jarní příroda se už začala probou-
zet, a tak ptáci opouštějí zimoviště 
a vrací se do svých domovů. Také 
Kozmické ptačí louky ožívají zpě-
vem. Ornitologickou perlu Slezska 
vyhledávají další a další ptačí dru-
hy. K vidění je už také mnoho dru-
hů rostlin a živočichů. Společnost 
Semix Pluso z Otic proto na Koz-
mických ptačích loukách připravila 
pro zájemce z řad široké veřejnos-
ti vzdělávací přírodovědnou ak-
ci s názvem Vítání ptačího zpěvu. 
Uskuteční se v sobotu 12. května 
od 14 hodin.

Akci Vítání ptačího zpěvu popr-
vé zorganizovali v roce 1983 v an-
glickém Birminghamu, tehdy pod 
názvem Dawn Chorus Day. Místní 
ornitologové se rozhodli, že budou 
vždy první neděli v květnu vítat při-
cházející jaro. Brzy na to se už akce 
pořádala pod záštitou BirdLife In-
ternational v celé Evropě.

Společnost Semix se k akci pořá-
dané Slezskou ornitologickou spo-
lečností a Českou společností or-

nitologickou na mnoha místech 
České republiky připojí už podruhé. 
Minulý ročník proběhl velmi úspěš-
ně. K vidění bylo mnoho zajímavé-
ho, probíhal odchyt a kroužkování 
ptactva, seznámení s místními oboj-
živelníky a ochutnávka zdravých 
a zároveň vynikajících výrobku 
společnosti Semic Pluso. Organi-
zátoři doufají, že se vydaří i letoš-

ní ročník. Pro účastníky akce bude 
připravena komentovaná prohlíd-
ka areálu. Od přítomných odborní-
ků - přírodovědců se zájemci mo-
hou dozvědět mnohé zajímavosti ze 
života živočichů obývajících Koz-
mické ptačí louky, poznávat rostli-
ny a obeznámit se s důvody ochra-
ny vzácných či ohrožených míst 
a druhů a se smyslem konkrétních 

ochranářských aktivit. Velmi atrak-
tivní částí připravovaného progra-
mu má být stejně jako v minulých 
letech kroužkování ptáků s dopro-
vodným výkladem. Po absolvování 
trasy se stanovišti si účastníci akce 
budou moci dalekohledem z ptačí 
pozorovatelny prohlédnout hnízdi-
ště ptáků.

Mokřadní biotop Kozmické ptačí 
louky s tůněmi a rozmanitou faunou 
a flórou o rozloze 39 ha se nachází 
mezi obcemi Jilešovice a Kozmice 
na Hlučínsku. Žijí zde vzácné dru-
hy ptáků, zejména bahňáci, ale ta-
ké obojživelníci, ryby a bezobratlí. 
Dominantou biotopu je sedm met-
rů vysoká ptačí pozorovatelna. Pří-
rodní areál je velmi dobře přístup-
ný z vlakové zastávky Jilešovice 
(na trase Opava-východ – Ostra-
va-Svinov) nebo Kozmice (na tra-
se Opava-Hlučín). Bez problémů se 
na místo dostanou i cyklisté, moto-
risté musí své auto odstavit na silni-
ci u Kolečkova mlýna nebo na vol-
ných parkovištích v Jilešovicích. 
Vhodná je turistická obuv a dlouhé 
kalhoty, hodit se budou i dalekohle-
dy a fotoaparáty.      Michael Rataj

marketingový ředitel Semix pluso

Ornitologická perla Slezska zve k návštěvě

Hlučín dostal Osvědčení o přínosu 
pro životní prostředí za rok 2017, 
které se uděluje za množství ode-
vzdaných baterií k recyklaci. Ob-
čané do tříděného odpadu vyhodili 
424 kilogra-
mů použi-
tých baterií, 
ze kterých se 
získalo 276 
kilo kovo-
nosných dru-
hotných su-
rovin. 

„Je dobrou 
zprávou pro 
životní pro-
středí, že ob-
čané naše-
ho města tak 
pečlivě třídí. 
V Hlučíně 
odebírá po-
užité baterie 
sběrný dvůr 
TS Hlučín. Odevzdat je lze ale také 
všude tam, kde se prodávají, zpět-
ný odběr prodejcům ukládá zákon,” 
informovala vedoucí odboru život-
ního prostředí a komunálních slu-

žeb hlučínské radnice Soňa Práš-
ková. Baterie hozená do popelnice 
na směsný odpad skončí na sklád-
ce, nebo ve spalovně. V obou přípa-
dech se z ní uvolňují škodlivé látky, 

včetně těž-
kých kovů, 
které znečis-
ťují ovzduší, 
půdu, pod-
zemní a po-
vrchové vo-
dy. „Když 
ale absolvu-
jete pár kro-
ků navíc 
k nejbližší-
mu sběrné-
mu místu, 
pak nejenže 
přírodu ne-
znečisťujete, 
ale navíc ji 
šetříte, pro-
tože díky re-

cyklaci z použitých baterií získá-
váme druhotné suroviny, zejména 
kovy, které mohou sloužit k výrobě 
nových produktů,” doplnila Soňa 
Prášková.                                   (iga)

Hlučín dostal pochvalu

VíTání PTačíHo zPěVu 
Pořádá SEMIx PluSo na 
KozMIcKýcH louKácH.

Den s Integrovaným záchranným 
systémem se bude konat ve čtvr-
tek 31. května na ploše před areá-
lem Sportovně rekreačního areálu 
Hlučín u jezera. Na již 4. ročníku 
atraktivní akce se v době od 8.30 do 
14.30 předvedou Městská policie 
Hlučín i různé složky Policie ČR. 
Nejrůznější zásahovou techniku 
představí profesionální hasiči z Ha-
sičského záchranného sboru Mo-
ravskoslezského kraje a jejich ko-
legové ze Záchranného útvaru HZS 
ČR v Hlučíně i hlučínští dobrovolní 
hasiči. Předvede se i Vojenský vete-

rinární ústav sídlící v Hlučíně. „Ná-
vštěvníci se mohou těšit na ukázky 
práce služebních i záchranářských 
psů, zásahu při dopravní nehodě 
včetně vyproštění zraněných osob 
z havarovaného auta,“ prozradil za 
pořadatele vedoucí Městské policie 
Hlučín Luděk Olšovský. 

Na celé dopoledne bude připraven 
i zajímavý doprovodný program, 
jehož součástí bude například air-
softová střelnice, prezentace vozi-
del Toyota a motorových člunů, pro 
děti také skákací hrad, skluzavka 
a různé soutěže.                             (iga)

Chystá se atraktivní 
podívaná pro kluky i holky

den s IzS přilákal mnoho diváků i v loňském roce.             Foto: archiv MP Hlučín 

ornitologické zajímavosti líkají velké i malé návštěvníky.                     Foto: archiv
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MěSTo SI cHcE oTESToVaT, 
zda JE VozIdlo nEJEn 
EKoloGIcKé, alE TaKé 
ÚSPorné. 

Nový elektromobil značky Volks-
wagen zapůjčili zástupci společ-
nosti Porsche CZ, která je jejich 
výhradním dovozcem, bezplatně 
městu Hlučín. Představitelé měs-
ta vůz převzali v úterý 27. března. 
Firma Porsche tak podporuje rozvoj 
ekologické elektromobility, měs-
tům a obcím v rámci programu De-
mo e-Car zapůjčí celkem padesátku 
elektromobilů. 

Hlučín je po Praze a moravsko-
slezských hasičích třetím místem, 
které elektromobil získalo k otesto-
vání. Další auta už se chystají i pro 
Moravskoslezský kraj a Ostravu. 

„Region severní Moravy je v pod-
poře a testování elektromobility 
velmi aktivní,” vysvětlil zástupce 
společnosti Porsche Aleš Neuschl. 

„Jsme rádi, že jsme byli vybrá-
ni, abychom si mohli vůz vyzkou-
šet. Budeme muset obnovit vozový 
park a chceme zjistit, zda by pro nás 
koupě elektromobilu byla výhodná. 
Dnes chceme jít cestou ekologic-

kých technologií, ale samozřejmě 
otestujeme také ekonomiku provo-
zu elektromobilu,” řekla místosta-
rostka Hlučína Blanka Kotrlová.

„Je to krásné auto, určitě se s ním 
svezu, ale jezdit s ním bude řidič 
města, protože vozidlo s ekologic-

kým provozem bude využívat ten, 
kdo toho najezdí nejvíce,” doplnil 
starosta Pavel Paschek.  

Vozidlo má dojezd na jedno nabi-
tí 300 kilometrů. Dobíjet se bude 
v garáži v budově radnice. Použí-
vat se bude v každodenním provo-

zu. Řidiči Městského úřadu Anto-
nínu Holému se nový vůz moc líbí: 
„Nikdy dříve jsem takovým autem 
nejel, je neuvěřitelně tiché a jsem 
rád, že jeho provoz bude ekologic-
ký.”                                          (iga)

Hlučín má na rok půjčený elektromobil

nový elektromobil převzali starosta Hlučína Pavel Paschek, místostarostka Blanka Kotrlová a samozřejmě řidiči městské-
ho úřadu, kteří s ním jezdí.                              Foto: Ivana Gračková

Kurzy jazyků mohlo nově uspo-
řádat město Hlučín pro své seniory 
díky dotaci z Moravskoslezského 
kraje s oficiálním názvem Zdravý 
podzim života v Hlučíně. 

„Na začátku roku jsme zjišťovali 
zájem našich seniorů o kurzy ang-
ličtiny a němčiny pro začátečníky 
i pokročilé. Podařilo se nám napl-
nit jazykové kurzy angličtiny pro 
začátečníky a němčiny pro pokro-
čilé,“ uvedla koordinátorka Zdravé-
ho města Hlučín Tereza Šimánková 
z odboru rozvoje hlučínské radnice. 

Kurzy se konají od dubna v ZŠ 
Hornická a budou pokračovat 
i v květnu. Účastní se jich dvacet 
aktivních seniorů.

„Na kurzech panuje velmi dob-
rá nálada, senioři se vesměs těší na 
vzdělávání i společná setkání. Ně-
mecky hovoří opravdu dobře, je vi-
dět, že historicky má němčina na 
Hlučínsku pevné kořeny. K výbor-
né atmosféře přispěly svým přístu-
pem také lektorky Barbara Glacová 
a Ludmila Závacká,“ doplnila Tere-
za Šimánková.                         (red)

Senioři si vedou v kurzech skvěle

První zkoušku nového varovného 
systému zažili obyvatelé Hlučína, 
Darkoviček a Bobrovníků v pondě-
lí 23. dubna. Město 
se omlouvá všem 
občanům, pokud 
je zvukové hlášení 
z amplionů vyruši-
lo. Nyní se  bude 
systém pravidelně 
testovat každý mě-
síc. 

Instalace nových amplionů varov-
ného systému, na který město če-

kalo téměř deset let, začala v led-
nu letošního roku. „Systém by měl 
zaručit včasné varování obyvatel 

města například 
v případě povodní, 
nebo jiných ohro-
žení,” uvedla Jar-
mila Harazinová 
z krizového řízení 
a požární ochrany 
Městského úřadu 

Hlučín. Peníze na něj město dosta-
lo v rámci dotace na protipovodňo-
vá opatření.                           (red)

Nový varovný systém je otestován 
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Místo kytičky písničky. Tak zní 
podtitul každoročního koncertu ke 
Dni matek, který pořádá Zakladní 
umělecká škola P. J. Vejvanovské-
ho Hlučín.

Krásný prostor evangelické-
ho kostela ve čtvrtek 17. května  
v 17 hodin naplní nejmladší žáci 
naší školy. Návštěvníci se mohou 
těšit na výstavu, kterou připravují 
vyučující našeho výtvarného oboru 

Liana Janíková a Vladimír Harman, 
a vystoupení malých muzikantů.  
Děti navštěvující  PHV a HRA-JE-
-TO chystají svůj program MOŘE, 
v němž předvedou hudební nástroje 
i nenástroje, pomocí nichž chceme 
maminkám místo kytičky k svát-
ku dopřát alespoň symbolický výlet 
k moři a krátkou chvíli odpočinku 
a zklidnění.    Veronika Stoklasová

pedagožka ZUŠ Hlučín

Místo kytičky budou písničky

Mateřská škola Severní v Hlučíně 
hledá učitelku pro pracoviště v uli-
ci Dr. E. Beneše.  Nastoupit by mě-
la na konci srpna. Zájemci se mo-
hou hlásit do konce května. 

Nová posila by měla nastoupit 
k 27. srpnu na plný úvazek. Pod-
mínkou je vzdělání dle zákona č. 
563/2004 Sb., o pedagogických pra-

covnících v platném znění. „Zájem-
ci mohou podat přihlášku mailem 
na mshsev@volny.cz, osobně, nebo 
poštou na adresu Severní 1261/19, 
74801 Hlučín. Součástí by měl být 
strukturovaný životopis a kopie do-
kladu dosaženého vzdělání,” uved-
la ředitelka mateřské školy Kateři-
na Boková.                              (red)

Školka Severní hledá učitelku

Takto vystupovaly děti z Hra-JE-To na svém prvním koncertě. 
Foto: Barbora chlebišová

Šestnáct let pracuje ve funkci ře-
ditelky ZŠ dr. Miroslava Tyrše Iva-
na Staňková. Ve škole působila od 
začátku své pedagogické kariéry, 
nejprve jako učitelka matematiky 
a chemie, posléze na pozici zástup-
kyně ředitele.  

Za jejího vedení prošla škola řa-
dou změn. V úzké vazbě na fot-
balový klub FC Hlučín se postup-
ně vyprofilovala jako škola se 
sportovním zaměřením, proto ta-
ké nosí čestný název po význam-
ném českém propagátorovi sportu.  
V posledních dvou letech nabízí též 
možnost výuky v Montessori sys-
tému vzdělávání. Mezi významné 
úspěchy jejich žáků z poslední do-
by patří přední místa v celostátních 
kolech soutěží finanční gramotnos-
ti. U příležitosti Dne učitelů letos 
spolu s dalšími dvaceti pedagogic-
kými osobnostmi převzala z rukou 
hejtmana Iva Vondráka ocenění 
Moravskoslezského kraje.

 „Práce pedagoga je nesmírně 
náročná… Je k tomu potřeba ne-
jen pořádná zásoba trpělivosti, ale 
taky talent. Před pedagogy, kte-

ří svou práci berou spíše jako po-
slání, hluboce smekám,“ řekl hejt-
man Vondrák. Den učitelů byl ale 
příležitostí poděkovat i dalším pe-
dagogům. Za  dlouholetou tvůrčí 
pedagogickou činnost převzali oce-
nění Sdružení obcí Hlučínska uči-
telky ze Základní školy a mateřské 
školy Hlučín – Darkovičky Taťána 
Kotlářová a Jana Šandalová, ředitel 
ZŠ Hornická Martin Franek, učitel-
ka ZŠ Hornická Markéta Perdocho-
vá, ředitelka Domu dětí a mládeže 
Hlučín Marcela Košáková a učitel-
ka ZŠ dr. Miroslava Tyrše Iva Fich-
nová. Ceny pro výrazné pedago-
gické osobnosti převzaly učitelky 
Jarmila Polomská ze ZŠ Rovniny 
a Stěpánka Orszuliková z Mateř-
ské školy Severní. „Sám jsem ně-
kolik let pracoval jako učitel na ZŠ 
Hornická a vím, jak nelehká a zod-
povědná je to práce. Chtěl bych po-
děkovat nejen těm letos oceněným, 
ale všem pedagogům, kteří ji dělají 
s opravdovou láskou k dětem a tou-
hou předat jim co nejvíce vědomos-
tí, připravit je na život,“ řekl staros-
ta Hlučína Pavel Paschek.        (iga)

Den učitelů byl příležitostí
k poděkování za práci

ocenění Moravskoslezského kraje letos převzala Ivana Staňková. 
Foto: Ivana Gračková   

Hraje se u vás na všechno, co vy-
dává nějaký zajímavý zvuk? Zpí-
vá vaše dítě všechno, co slyší? Stá-
le jen tančí a předvádí své oblíbené 
pohádkové scény? Nebo se neh-
ne od plastelíny a barvy máte do-
ma všude?  Přijďte k nám! Pro pří-
ští školní rok přijímáme na základě 
talentové zkoušky nové žáky od pě-
ti let do všech našich oborů.

Přijímací zkoušky se budou ko-
nat v pátek 18. května a v pondě-
lí 28. května, vždy mezi 14. a 17. 
hodinou v hlavní budově ZUŠ. Na-
bízíme výuku hry na klavír, kláve-
sové nástroje, varhany, smyčcové 
nástroje jako housle, viola, violon-
cello, dechové nástroje, akordeon, 
kytaru, bicí a též výuku zpěvu. Pro 
nejmladší děti od pěti let máme jed-
noletý program HRA-JE-TO, kde 
se hravou formou seznamují se 
vším, co do světa hudby patří. Svůj 
nástroj si vyberou až za rok a zatím 
si mohou hudebku prostě vyzkou-

šet. Pohybově nadané žáky čeká ta-
neční obor v pondělí 28. května od 
15 hodin do 16.30 v budově ZUŠ 
na Mírovém náměstí.

Literárně dramatický obor bude 
mít přijímačky taktéž 28. května me-
zi 14. a 17. hodinou v hlavní budově 
ZUŠ. Součástí zkoušky bude krátký 
pohovor a interpretace připraveného 
textu, tedy básně, nebo prózy.

Do výtvarného oboru se může-
te přijít přihlásit do našich prostor 
v hlučínském zámku, vedle měst-
ské knihovny, a to v týdnu od 18. 
do 24. května vždy od 14 do17 ho-
din, kdy bude probíhat otevřená vý-
uka pro veřejnost spojená s mož-
ností vykonání přijímací zkoušky.

Předběžné přihlášky, které nám 
moc pomáhají, si prosím vyplňte na 
našich webových stránkách: www.
zus-hlucin.cz v sekci pro rodiče, 
přihláška ke studiu. Budeme se na 
vás těšit.          Veronika Stoklasová

pedagožka ZUŠ Hlučín

Přijímací zkoušky na základní
uměleckou školu jsou v květnu 
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Pořadí Název projektu Subjekt Výše grantu

1. Hlučín, město s řemeslnou tradicí Spolek přátel školy při ou a Prš Hlučín, z.s. 30 000

2. Festival Srdeční záležitost adéla Jasvecová 30 000

3. Hudební koncert v rámci mezinárodního hudebního festivalu leoše Janáčka Janáčkův máj, o.p.s. 30 000

4. den dětí aneb darkovičky se baví Klub rodičů při základní škole Hlučín darkovičky 30 000

5. dožínky 2018 Bc. Martina Kotzurová 30 000

6. adventní věnec + setkání na štědrý den Mgr. Marie drobíková 24 000

7. Kácení Máje Ing. Bernard ostárek 30 000

8. Hlučínská liga mládeže – o pohár starosty SH čMS Sbor dobrovolných hasičů Hlučín 16 000

9. Veselice rovniny 2018 david Moravec 30 000

10. letní kino a letní slavnost 2018 na Malánkách Malánky Spolek 20 000

11. Florbal open air cup Hlučín Sportovní klub mFloor Hlučín, z.s. 30 000

12. xIV. Všesokolský slet Tělovýchovná jednota Sokol Bobrovníky, z.s. 30 000

13. Mezinárodní výstava narcisů a jarních cibulovin v Hlučíně Spec. zo českého zahrádkářského svazu Iris Hlučín 14 000

14. Májový bobr MTB Milan Jurček 30 000

15. letní šapitó new Wind Production s.r.o. 26 000

CELKEM ROZDĚLENO 400 000

Celkem 25 zájemců žádalo letos město Hlučín o granty na zajímavé akce, které mají v plánu uspořádat. K dispozici bylo ale pouze 400 tisíc korun, které na svém jed-

nání schválili zastupitelé loni v prosinci. Grantová pracovní skupina proto musela vybrat patnáct projektů, které město letos finančně podpoří.  

č. žádosti Právnická / fyzická osoba Schváleno

1 Klub seniorů Hlučín, z.s. 15 000

2 Klub seniorů Hlučín - darkovičky, z.s. 20 000

3 Matěj ostárek - organizace letního tábora Slezská Harta 2018 23 000

4 Klub seniorů Hlučín-Bobrovníky, z.s. 15 000

5 Mobilní hospic ondrášek, o.p.s. 15 000

6 Svaz tělesně postižených v  české republice z. s. místní or-
ganizace Hlučín 12 000

7 Klub důchodců Vrablovec, z.s. 11 000

8 Mgr. Marie Kalmanová - organizace letního tábora "Harta na 
druhou" 7 000

9 český svaz včelařů, z.s., základní organizace Hlučín 10 000

10 českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, základní 
organizace 0324 Hlučín 2 5 000

11 Sportovní jachting klub Hlučín z.s. 14 000

12 zo čSoP nový Jičín 70/02 2 000

13 SH čMS - Sbor dobrovolných hasičů darkovičky 15 000

14 dětský ranč Hlučín z.s. 130 500

15 českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, zo 0285 
Hlučín-darkovičky 5 000

16 základní organizace českého zahrádkářského svazu Hlučín 
- město 5 000

17 Myslivecký spolek orel darkovice, darkovičky 5 000

18 základní organizace českého zahrádkářského svazu osada 
na Vinohradech Hlučín 5 000

19 Tělovýchovná jednota Hlučín, z.s. 278 300

20 Krizové centrum ostrava, z.s. 15 000

21 Jiří Kremser - mezinárodní festival kuriozit a  rekordů 2018 
Pelhřimov 2 500

22 Jonášův spolek, z.s. 3 000

23 agri nostra, z. s. 5 000

24 Tělovýchovná jednota Sokol Bobrovníky 47 200

25 Handballclub Hlučín 188 400

26 Klub přátel tanečních aktivit Hlučín, z.s. 50 000

27 Tenisový klub Hlučín, z.s. 295 500

28 MK Ballerisimo Hlučín, z.s. 40 000

29 Fotbalový klub darkovičky, z.s. 649 500

30 Myslivecký spolek Vařešinky Hlučín 10 000

31 SH čMS - Sbor dobrovolných hasičů Bobrovníky 35 000

32 Specializovaná zo českého zahrádkářského svazu Iris 17 000

33 nová šance, z.s. 55 000

34 adámek Marek - Florbalový tým hlučínských ministrantů 15 000

35 Trolí doupě, z. s. 5 000

36 Služby dobrého Pastýře 105 000

37 základní kynologická organizace Hlučín-rovniny p.č. 20603 25 000

38 Sirius, z.s.-záchranná kynologická služba Poodří 7 000

39 Společnost přátel Muzea Hlučínska, z.s. 19 000

40 oldřich Hrubý - dechová hudba HlučíňanKa 17 000

41 renarkon, o. p. s. 50 000

42 centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje 
o.p.s. 5 000

43 charita Hlučín 1 000 000

44 Spolek bobr klub 4 000

45 SK Mažoretky Paprsky Hlučín 20 000

46 asociace turistických oddílů mládeže čr, ToM 19108 orIon 
Hlučín 55 000

47 zo českého zahrádkářského svazu Hlučín - BoBroVníKY 5 000

48 asociace ToM čr, ToM 4332 zálesák 45 000

49 cable Wakeboard club Hlučín, z.s. 40 000

50 Florbal Hlučín, z.s. 262 000

51 centrum sociálních služeb ostrava, o.p.s. 50 000

52 Marie Hanusová - "dámské čtvrtky" 8 000

53 Mgr. lukáš Krček - Gaudi Musicae 23 000

54 dc Freďouši darkovičky 8 000

55 Montessori centrum Hlučín, z.s. 20 000

56 Středisko rané péče SPrP, pobočka ostrava 3 000

57 SH čMS - Sbor dobrovolných hasičů Hlučín 45 000

58 Sportovně střelecký klub Hlučín 20 000

59 Eva Petermannová - Schola 10 000

60 Slezská diakonie 3 000

61 domov Jistoty, příspěvková organizace 5 000

62 Hlučínský smíšený sbor 13 000

63 Sousedé 55+ z.s. Hlučín 9 000

64 Mga. Klára Krejčířová - lekce baletu a moderního tance pro děti 15 000

65 Malánky 10 000

66 ÚaMK - aMK Hlučín - automotoklub 18 000

67 SK - Hc - Prajz Hlučín 30 000

68 Mgr. lukáš Krček - ozvučovací technika 5 000

69 Sportovní klub Fc Hlučín, z.s. 1 912 000

70 Kulturní ostrava z.s. 10 000

71 armáda spásy v české republice, z. s. 30 000

72 Fontána, příspěvková organizace 3 000

73 žebřík, o. p. s. 0

74 Elim opava, o.p.s. 65 000

C E L K E M   ROZDĚLENO 5 999 900

Dotace hlučínským spolkům a  organizacím, které vykonávají pro Hlučín 
činnost prospěšnou městu, schválili pro rok 2018 na své schůzi 19. března 
hlučínští radní a na svém zasedání 5. dubna hlučínští zastupitelé.
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Druhý ročník Závodů dračích lodí 
Dragonparty se uskuteční na Hlu-
čínském jezeře v sobotu 26. května. 
Atraktivní podívanou bude možné 
sledovat od rána po celý den v zad-
ní části jezera u nuda pláže. Večer 
se budou slavnostně vyhlašovat vý-
sledky. 

 „Loni se závodů účastnily jen čty-
ři posádky, letos jich bylo už více 
jak měsíc před termínem konání 
přihlášeno osm, což svědčí o na-
růstajícím zájmu o netradiční zá-
bavu,“ řekl za pořadatele Jan Válek 
ze společnosti Dragon Party. Závo-

dy se pojedou na tratích 200 metrů 
a 1000 metrů. Hlásit se mohou po-
sádky o 21 členech, z nichž je dva-
cet pádlujících a jeden bubeník. 
Může jít o party přátel, sportovní 
kluby, hasiče, prostě všechny, co 
chtějí společně strávit zajímavý ví-
kendový den a potrénovat svou tý-
movou souhru. Kormidelníka lodě 
dodává organizátor. 

Bližší informace najdou zájem-
ci na  www.dragonparty.cz. Vstup-
né pro diváky je symbolické ve vý-
ši 30 korun za dospělého. Děti mají 
vstup zdarma.                           (iga) 

Dračí lodě budou brázdit jezero

Nikoliv z náměstí, jak bylo pro 
pátý ročník původně v plánu, ale 
od Hlučínského jezera jako v minu-
lých letech odstartuje v sobotu 26. 
května tradiční hlučínský běžecký 
závod. 

„Důvodem změny místa star-
tu je rekonstrukce ulic a parkovišť 
v okolí hlučínského náměstí,“ vy-
světlil za pořadatele Petr Breitkopf, 
ředitel městské příspěvkové organi-
zace Sport a kultura Hlučín. Regist-
race bude probíhat v pátek 25. květ-

na od 18 do 20 hodin a v sobotu 26. 
května od 7 hodin do 8.30 u restau-
race Laguna. 

Startovat se bude v 9 hodin od 
hlavní brány areálu jezera. Poběží 
se cross půlmaratón, ale i maratón 
krajem Hlučínska. Délka tratí bude 
21 a 42 kilometrů. Startovné je 150 
korun na půlmaraton a 250 korun 
na maraton. Součástí je také běh 
pro děti. Zájemci se mohou přihlá-
sit prostřednictvím webových strá-
nek na www.timechip.cz.         (red)

Půlmaratón se běží ze štěrkovny

Přestože je jaro v plném prou-
du, nelze se nezmínit o letošním 
lyžařském kurzu Gymnázia Jose-
fa Kainara. Svou techniku pilovali 
studenti v lyžařském středisku zná-
mém nejen pro kvality sjezdových 
tratí, ale také každoročním závo-
dem světového poháru sjezdového 
lyžování. 

Slavný sjezd Hahnenkamm je po-
pulární jak mezi závodníky, tak pro 
diváky a mnohé celebrity.  Každo-
ročně jich v cílové rovince přihlíží 
přibližně 45 tisíc, nejskalnějším fa-
nouškem z řad známých osobnos-
tí je Arnold Schwarzenegger, pro 
nějž jsou závody v Kitzbühelu kaž-
doroční tradicí. Zajímavou motiva-
cí pokoušet se vyhrát riskantní Ha-
hnenkamm je také cena pro vítěze, 
letos to bylo zhruba 75 tisíc eur, což 
odpovídá částce 1,9 milionu korun. 
Nejúspěšnějším lyžařem v historii 
tohoto závodu je Švýcar Didier Cu-
che, kterému se podařilo vyhrát Ha-
hnenkamm celkem pětkrát, napo-
sledy v roce 2012.

Lyžování a scenérie byly úchvat-

né. Příliš se na tratích nepodepsala 
ani obleva, která v polovině března 
zasáhla celou Evropu. Naopak pře-
kvapivě poslední den studenti oku-
sili nefalšovaný prašánek, což byla 
parádní tečka za náročným týdnem. 
Mnozí si sáhli na dno svých sil, na-
učili se triky ve snowparcích, zlep-
šili si techniku na sjezdovce jak na 
lyžích, tak na snowboardu a od-
jížděli nabití novými zkušenostmi 
a zážitky. V Rakousku se lyžařský 
kurz hlučínského gymnázia koná 
již tradičně. Takže příští rok na vi-
děnou třeba v Nassfeldu !          

 Iva Holečková
pedagožka gymnázia

Gymnazisté lyžovali
v  legendárním Kitzbühelu!

Gymnazisté lyžovat umějí. 
Foto: Iva Holečková
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KAM V HLUČÍNĚ V KVĚTNU

volný čas

n

Hledání ztraceného času se jmenuje česko-pol-
ský projekt, jehož výsledkem by mohl být kalen-
dář s historickými fotografiemi a také výstavy. 
Pořádá ho Sdružení obcí Hlučínska ve spolu-
práci s polskými gminami Kietrz, Krzanowi-
ce a Krzyżanowice. Společně se proto obracejí 
na občany, aby zaslali své historické fotografie 
z Hlučínska s tématikou událostí každodenního 
života. Snímky je třeba poslat do konce května 
mailem na hlucinsko@hlucinsko.eu, popřípa-
dě odevzdat v kanceláři Sdružení obcí Hlučín-
ska na úřadě v Bolaticích, kde je bude možné 
také nascanovat. „Téma fotografií je volné. Uví-
táme snímky rodinné, ale také fotky zachycují-
cí veřejné události, život občanských, církev-
ních či zájmových spolků, historicky a politicky 
významné okamžiky jako válečné události, rok 
1989, vstup do EU, proměny krajiny či důleži-
tých budov. Jedná se nám hlavně o fotografie 
z privátních archivů a neformální snímky z ro-
dinných alb,“ uvedla Lenka Osmančíková, re-
ferentka Sdružení obcí Hlučínska. U každé fo-
tografie je třeba uvést krátký popis s označením 
události, místem a rokem zhotovení, popřípa-
dě jmény zachycených osob, a samozřejmě také 
své kontaktní údaje.                                      (red)

Hledají se historické
fotografie a obrázky3.  5. 15.00, 17.00 školní akademie zš Hlučín rovniny Kd Hlučín

5. 5. 9.00 Májový pochoďáček start Kd dolní Benešov

5. 5. 19.00 Koncert houslisty Václava Hudečka Kd Hlučín

7. 5. 17.00 na kole přes uSa po route 66 zámecký klub

9. 5. 19.00 Talk show zbygniewa czendlika Kd Hlučín

12. 5. - 13. 5. 13.30 Taneční soutěž Hlučínský talent Kd Hlučín

19. 5. 15.00 - 18.00 dětský den Tom zálesák u klubovny

25. 5. 19.00 noc kostelů a Muzejní noc Hlučín

25. 5. Hudební festival Srdeční záležitost zámecké nádvoří

26. 5. 9.00 Hlučínský půlmaraton / maraton Hlučín

do 27. 5. udělej si sám, výstava Muzeum Hlučínska

připravujeme na červen

3.6. 15.00 Kácení májky Mírové náměstí

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

ZASÍLEJTE MAILEM NA INFOHLUCIN@CENTRUM.CZ 

Na cestovatelskou přednášku Mi-
roslava Hrdiny Na kole přes USA 
po Route 66 zve Městská knihovna 
Hlučín. Na poutavé vyprávění s fo-
tografiemi z dobrodružné výpra-
vy se mohou těšit návštěvníci Zá-
meckého klubu na zámku v Hlučíně 
v pondělí 7. května v 17 hodin.  

„Miroslav Hrdina uskutečnil v ro-
ce 2012 svůj velký sen přejet na ko-
le USA po známé Route 66. S pře-
stupem v New Yorku přiletěl do San 
Franciska a po třech dnech se vydal 
po pobřeží Pacifiku do Los Angeles, 
kde najel na Route 66. Projel kali-
fornskou Mohavskou pouští, sně-
hem a v mrazu vystoupal do 2400 
nadmořské výšky u Grand Canyo-

nu v Arizoně a pak kolem známé-
ho meteorického kráteru dojel mezi 
oblasti indiánských rezervací No-
vého Mexika. V Texasu projel pré-
rií Středozápadu s desetitisícovými 
stády hovězího dobytka, následo-
vala zelenající se Oklahoma, růžek 
Kansasu, téměř tropické Missouri, 
po překročení Mississippi pak ma-
lebné Illinois a skončil v Chicagu 
u chladného Michiganského jeze-
ra,“ prozradila Lucie Kostková, ve-
doucí městské knihovny. 

 Miroslav Hrdina pobýval v USA 
celkem 44 dnů, z toho za 35 dnů 
ujel na kole téměř 4000 kilometrů. 
Vstup na zajímavou besedu s cesto-
vatelem je zdarma.                    (red)

Hrdina bude vyprávět
o své dobrodružné cestě

Miroslav Hrdina na legendární route 66.                  Foto: archiv Miroslava Hrdiny
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Kutilská výstava v Muzeu Hlučín-
ska přivítala vzácnou návštěvu.  
Přijeli osobně Pat a Mat. 
              

Čtěte na straně 6

V Bobrovníkách shořely tři 
zahradní chatky. Jejich majitelům 
pomáhají sousedé i město. 

Čtěte na straně 3

Starostové Hlučínska bojují za 
obchvat. S transparenty vyrazili 
dokonce na zasedání vlády. 

Čtěte na straně 2

Nová značka zákazu stání přibude 
v ulici Svornosti. Rozhodli o tom 
radní na základě žádosti místních 
obyvatel, návrh podpořila i doprav-
ní komise. Problém s průjezdnos-
tí ulice v úseku u křižovatky s uli-
cí J. Seiferta je navíc dlouhodobý. 
„I přes nedostatečnou šířku komu-
nikace zde parkují osobní vozidla, 
která tak porušují zákon o provo-
zu na pozemních komunikacích. 
Komunikace je obousměrná, ne-
ní opatřena chodníkem. Vzhledem 
k navazující obytné zóně je zde 
zvýšený pohyb chodců, dětí, rodin 
s kočárky. Situace tak bývá často 
nebezpečná,“ zdůvodňují svou žá-
dost obyvatelé ulice.                 (iga) 

V ulici Svornosti 
přibude na žádost 
obyvatel zákaz stání

Výraznou osobností města Hlučín 
za rok 2017 se stala Elen Thiemlo-
vá, výtvarnice, majitelka hlučín-
ského výtvarného ateliéru Viridian.  
Elen Thiemlovou nominovalo na 
ocenění hned několik občanů Hlu-
čína. Oceňují především její dlou-
holetou práci ve Viridianu, jehož 
kurzy otevřely mnoha lidem cestu 
k seberealizaci. 

„Ve Viridianu účastníci kurzů ne-
jen objevují svůj skrytý talent, ale 
také nacházejí nová přátelství, zís-
kávají sebevědomí v nelehkých ži-
votních situacích,“ řekla vedoucí 
odboru rozvoje Městského úřadu 
Hlučín Darina Krejzlová. 

Elen Thiemlová také připravu-
je mladé lidi ke zkouškám na umě-
lecké školy, zúčastňuje se aktivně 
společenského i kulturního života 
ve městě, podílí se na výzdobě tra-
dičního adventního věnce. V loň-
ském roce iniciovala spolu s frek-
ventanty Viridianu akci Zachraňte 

psy upozorňující na nepříznivou si-
tuaci zvířat v útulcích a psích mno-
žírnách. Členové Viridianu pod je-
jím vedením namalovali obrázky 
pejsků, které jsou nyní na putov-
ní výstavě. Část výstavy Viridian 
loni zapůjčil i na den otevřených 
dveří nově otevřeného hlučínského 
útulku pro psy. Ocenění Elen Thie-
mlovou překvapilo a dojalo. Na se-
tkání do obřadní síně přišla poděko-
vat dárcům krve, které město také 
oceňovalo. Sama totiž kvůli svému 
onemocnění krevní transfuzi potře-
bovala. „Nečekala jsem to a vůbec 
nevím, co mám říct. Moc si toho 
vážím. Ocenění udělalo velikou ra-
dost i mojí mamince, bylo krásným 
dárkem k jejím narozeninám, kte-
ré ten den slavila,“ řekla Elen Thi-
emlová. Peněžní dar, který byl sou-
částí ocenění, se rozhodla věnovat 
zároveň pejskům a dětem s posti-
žením. „Peníze chci dát na podporu 
canisterapie v Dětské rehabilitaci 
Hlučín,“ uvedla.                         (iga)

Více k ocenění reprezentantů 
města a dárců krve na straně 4 a 5 

Peníze věnuje Elen Thiemlová 
na canisterapii pro děti

Elen Thiemlová ocenění nečekala, 
o to větší bylo její dojetí. 

Foto: Ivana Gračková

PřIšla JEn PoděKoVaT 
dárcůM KrVE za SVůJ 
žIVoT. ocEnění VůBEc 
nEčEKala.

Vodní kombajn 
je na léto připraven

Vodní kombajn, který město po-
řídilo v loňském roce k likvidaci 
travin v Hlučínském jezeře, je po 
zimní údržbě připraven opět vy-
plout.  „Jakmile stolístek klasnatý, 
který komplikuje plavání v jezeře, 
dostatečně povyroste, okamžitě ho 
začneme sekat,“ informovala mís-
tostarostka Blanka Kotrlová.    (iga) 

Závody hasičů ve vyprošťová-
ní havarovaných vozidel se budou 
konat v Hlučíně na parkovišti před 
štěrkovnou v sobotu 19. května od 
9 hodin do 15 hodin.

„Jedná se o krajské kolo závo-
du profesionálních i dobrovolných 
jednotek předurčených k zásahům 
u dopravních nehod. Družstva při-
jedou z Ostravy, Karviné, Opavy, 
Frýdku-Místku a Nového Jičína,“ 
řekl Zdeněk Bělík, velitel hasičské 
stanice Hlučín.                             (iga) 

Atraktivní podívaná
se odehraje u jezeraPříjemné počasí vylákalo do ulic Hlučína mnoho 

místních obyvatel, ale i přespolních, kteří se v sobo-
tu 14. dubna sešli na náměstí, aby okusili z nabídky 
Dobrot na ulici. 

„Podle komentářů na Facebooku se akce lidem líbila, 
což nás velice potěšilo,” prozradila za pořadatele, pří-
spěvkovou organizaci Sport a Kultura Hlučín, vedoucí 
hlučínského kulturního domu Veronika Antončíková. 
Největší úspěch sklízelo sladké pečivo od společnos-
ti Buchty v zástěře, která měla už v 11 hodin vyprodá-
no, v obležení byl také sýrový Sheep shop. Účastníci 
ocenili též vystoupení cimbálové muziky Háj pod ve-
dením Pavla Vašíčka. Příští trhy by se měly na náměs-
tí konat opět na podzim.                                      (iga)    

Dobrotám na ulici přálo počasí i atmosféra 

zájem byl o stánek Sheep shop z ostravy s vynikajícími 
sýry. Poprvé se v  Hlučíně představila Točená keramika 
z ostravy.                                            Foto:  Veronika antončíková

MíSTo KYTIčKYn
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Přivítali jsme:
Matěj Štěpáník *2018
Klaudie Hrušková *2018

Jubilanti:
Adolf Hurný *1938 
František Kuřidém *1935
Jan Darda *1933

Rozloučili jsme se:
Ján Polaček
Lydie Jarošková

Mezinárodní výstavu Kosat-
ce a pivoňky pořádá 2. a 3. června 
v Kulturním domě Hlučín Speciali-
zovaná základní organizace České-
ho zahrádkářského svazu Iris Hlu-
čín.

„Spolu s těmi nejkrásnějšími kvě-
tinami našich zahrádkářů si ná-
vštěvníci budou moci prohlédnout 
rovněž aranžmá zhotovená v rám-
ci okresního kola soutěže v aran-
žování, fotografie z okolní krajiny 
a kresby dětí,“ informoval za za-
hrádkáře Zdeněk Seidl. Na přípravě 
akce se podílí také Klub 55+, kul-
turní dům a prodejna Mountfield.

Potěšit se krásou a přivonět si 
k narcisům přišli lidé do kulturního 
domu také na výstavu narcisů, tu-
lipánů a jiných jarních květin, kte-

rou pořádal Iris o víkendu 21. a 22. 
dubna. 

„Svými květinami se přijeli po-
chlubit pěstitelé z polských Gliwic, 
Gorzyc, Adolfovic u Jeseníku, Dě-
hylova a také naši členové.  Ve 450 
vázách bylo k vidění 350 odrůd 
narcisů, třicet odrůd tulipánů a pa-
desát aranžmá, která připravily 
členky Iris a spolku Sousedé 55+ 
pod vedením  Libuše Markové,” ře-
kl Josef Chlebiš, předseda spolku 
Iris Hlučín. Návštěvníci na anket-
ních lístcích vybrali nejhezčí nar-
cisy Piaerus od  Vlasty Hoňková 
z Děhylova, Shrike Jaromíra Při-
kryla, Gay song Jerzyho Widen-
ky z Gorzyc a nejkrásnější  kolekci 
opět od Jaromíra  Přikryla z Adol-
fovic.                                       (red)

Zahrádkáři opět vystaví 
nejkrásnější kosatce a pivoňky

I loni byla výstava krásně barevná.                                                    Foto: zdeněk Seidl

Krajinářka Pavla Miklová nám 
v minulém čísle Hlučínských novin 
vysvětlila, že chceme-li mít v bu-
doucnu pěknou parkovou úpravu 
mezi obytnými bloky mezi ulice-
mi Zahradní a Komenského, musí 
se kácet vzrostlé stromy a vysazovat 
nové. Dozvěděli jsme se také, že na 
všechny stromy v lokalitě je zpraco-
ván dendrologický posudek - tomu 
ráda věřím: smrky, které měly kme-
ny v průměru od 50 do 80 cm se ur-
čitě skvěle hodily na fošny či desky. 
Polosuchý smrček či dutá lípa obsy-
paná jmelím se rozhodně zpeněžit 
nedaly! Doufám, že ve zprávě o hos-
podaření MěÚ Hlučín se dočtu, ja-
ká částka z prodeje dřeva obohatila 
městskou pokladnu. 

A co se týče břízy, která rovněž 
„padla za vlast”, tak jen podotýkám, 
že to nebyla ani náletová, ani pio-
nýrská dřevina, ale osobně ji zasa-
dil obyvatel třetího bloku před pa-
desáti lety. Dá se tedy říci, že byla 
jeho osobním majetkem a nepřipadá 

mi etické na takový nádherný, zdra-
vý, majestátní strom sáhnout! Dokud 
tam byl, kochali se obyvatelé svěží 
zelení jeho koruny - nyní se mohou 
dívat nanejvýš do kuchyně naproti. 

Kdysi se o parky a zahrady stara-
li zahradníci. Ti se o stromy a ke-
ře průběžně starali, ořezávali suché 
větve a zmlazovali je. Ani ve snu by 
je nenapadlo statný a zdravý strom 
porazit jen proto, aby vysadili něja-
ký nový atraktivní stromek! A že jich 
často z exotických zemí dováželi do-
cela dost. Proto také máme dnes řadu 
zámeckých parků a arboret, kde dí-
ky jejich znalostem a péči můžeme 
věkovité exempláře obdivovat! Holt 
to byli jen zahradníci, zatímco dnes 
máme architekty... 

A ráda bych závěrem připomněla, 
že bez stravy vydrží člověk 3 týdny, 
bez vody 3 dny a bez kyslíku nanej-
výš 3 minuty. Jen stromy a keře pro 
nás ten kyslík produkují. 

Jana Sabolová
občanka Hlučína

naPSalI JSTEn
Zahradní architekt versus zahradník 

Prosíme o pomoc 
městskou policii

V ulicích Zahradní, Komenského 
a Tyršově, bývalé to Družstvo u sta-
dionu, jsou domy v soukromém 
vlastnictví, které nutně potřebu-
jí pomoc městské policie. Ve vlast-
ní režii bylo přistoupeno k zateplení 
domů, a to bez státních dotací. 

Někteří si ale demokracii vyklá-
dají po svém a podle toho i jedna-
jí. Nevadí jim při venčení mazlíčků, 
že to dělají na rozích daných bloků, 
které už začínají hrát různými bar-
vami. Když pejskaře oslovíme, od-
poví nám, ať mu někam dáme ko-
líky, ať ví, kde může pejska pustit 
vyčůrat.

Proto prosíme o pomoc městskou 
policii, i když víme, že jí na takové 
přestupky času nezbývá. Věříme, že 
se nám přesto dostane patřičné po-
moci.                           Gunter Kania

za obyvatele zmiňovaných ulic

naPSalI JSTEn

Slezská výstava psů se letos usku-
teční v sobotu 12. května na březích 
Hlučínského jezera.

Na letošním již 23. ročníku pořa-
datelé očekávají účast čtyř až pěti 
stovek psů českých vystavovatelů, 
ale také hostů ze zahraničí, napří-
klad Polska, Slovenska, Belgie či 
Holandska. 

Loňské výstavy se zúčastnil re-
kordní počet 699 psů nejrůzněj-
ších plemen, hojné zastoupení měly 
Klub chovatelů kníračů, Klub teri-

érů či Moravskoslezský bulldog-
-mops klub. Letos bude návštěvní-
ky u vstupu do areálu vítat trojhlavý 
pes Keberos. 

„Návštěvníci se mohou těšit na 
množství stánků s potřebami pro 
chovatele, ale i s občerstvením, 
o které se postará Mutant Fast Food 
foodtruck. Na své si přijdou i mi-
lovníci dobré kávy u stánku Kafe-
krámku Čerstvý Boby,“ prozradil za 
pořádající Kynologickou organizaci 
Kozmice Jakub Ohanka.          (red)

Stovky psů obsadí štěrkovnu 

UPOZORNĚNÍ:
PříSPěVKY 

V ruBrIcE naPSalI 
JSTE zVEřEJňuJEME 

BEz rEdaKčnícH 
ÚPraV. 

nEVYJadřuJí názor 
rEdaKční radY.



- komplexní realitní služby                           
  prodej, koupě nebo pronájem 

nemovitostí
-  převody nemovitostí formou 

darování mezi osobami blízkými 
-  prohlášení vlastníka

pro vymezení bytových jednotek      
 - tržní ocenění pozůstalosti 

k dědickému řízení
-  poradenství ve veškerých 

majetkoprávních  záležitostech.

REALITNÍ MAKLÉŘ

ING. RŮŽENA
HANSLÍKOVÁ
TEL. KONTAKT
722 14 14 26

Příměstský jezdecký tábor
JK Baloušek
Hlučín Jasénky

O prázdninách
pořádáme příměstský

jezdecký tábor pro děti od 8 do 15 let. 
Termíny: 16. 7. - 20. 7., 30. 7. - 3. 8.,

6. - 10. 8., 20. 8. - 24. 8.
Více informací na mailu staje.balousek@seznam.cz

nebo na tel. 776 880 096
Přijďte s námi prožít léto v sedle!

Nejširší nabídka skladem 
cukrářských potřeb 
a surovin na pečení, dorty, 
a cukroví.

Doprava od 49 korun
a u objednávek nad 1000 
korun zdarma.

Dárek ke každé 
objednávce.

Slevy pro pravidelné
zákazníky.

Garance bezplatného
vrácení. 

Objednávky na
www.svetcukraru.cz
nebo na tel 555 222 801 



Zahradnictví Michňa

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

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

zahradnictvimichna@seznam.cz

www.zahradnictvi-michna.cz

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

hnojiv, zahradních substrátů, postřiků a semen,

široký výběr letniček




