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hlučínskénoviny

Dolnobenešovstí zablokovali 
přechod, žádají přeložku silnice 
I/56. Osobně je podpořil i starosta 
Hlučína Pavel Paschek. 

Čtěte na straně 4

Zastupitelé budou rozhodovat, 
kolik jich bude po volbách. Sejdou 
se v Kulturním domě Hlučín  
ve čtvrtek 7. června v 16 hodin.

Čtěte na straně 3

Po dvou letech opět ožily darko-
vičské bunkry tradiční historicko-
-vojenskou akcí. Podívat se přišlo 
na 15 tisíc lidí. 

Čtěte na straně 2

Střecha kaple v Bobrovníkách 
se kompletně opravovala v květ-
nu. Společnost Red Střechy pro ni 
vyrobila novou věžičku i časovou 
schránku na svědectví o dnešní do-
bě. Tu uložili představitelé města 
do věžičky pro příští generace. 

V kapli se třikrát do roka konají 
mše svaté, vždy v květnu na počest 
sv. Floriána, patrona hasičů, v čer-
venci na počest sv. Prokopa a v sr-
pnu dožínková, jako poděkování 
za úrodu. Od devadesátých let se 
o kapli spolu s dědečkem Evaldem 
Honusem starala Eliška Kotlářová, 
která po jeho smrti pokračuje v dě-
dečkově díle s přispěním mladší ge-
nerace. 

Na původním místě postavil nej-
prve dřevěnou kapli místní vrch-
ní revírník Něborovský, který pro 
ni využil deputátní dříví. Honci se 
k ní chodili modlit před lovem, ne-
bo po něm děkovali za úlovek sva-
tému Hubertovi, kterému byla kap-
le zasvěcena do roku 1815.

Poté „přišla veliká pohroma 
a bleskem byla kaple zničená do 
základu. Místní občané se modli-
li ke sv. Prokopovi, aby zažehnal 

Kaple v Bobrovníkách má novou věžičku

pohromu, a slíbili mu jako odmě-
nu, že postaví novou kapli k jeho 
cti a jménu,“ psalo se tehdy v kro-

nikách. Na postavení nové kaple se 
sesbíraly peníze mezi věřícími, kte-
ří věnovali i materiál. 

Společnost Red Střechy instalovala na kapli novou věžičku pomocí hydraulické 
ruky.                       Foto: Ivana Gračková

DO čaSOvé ScHRánKy 
jSOu nOvě ulOžené 
InFORmace O SOučaSnOStI 
S FOtOGRaFIemI 
měSta I S KReSbamI 
bObROvnIcKýcH Dětí. 

Tradiční festival s novou značkou bude mít 
v červnu zastávku také v Hlučíně. Spojením 
festivalů Janáčkův máj a Janáčkovy Hukval-
dy v roce 90. výročí toho staršího vznikl Me-
zinárodní hudební festival Leoše Janáčka, kte-
rý odstartoval v Ostravě v pondělí 21. května 
a postupně putuje po různých sálech krajského 
města, zavítá samozřejmě na Hukvaldy, ale ta-
ké do mnoha dalších měst a obcí celého kraje. 

„Jsme pyšní na to, že jeden z koncertů festi-
valu se opět koná i u nás v Hlučíně, a to s pod-
porou města. Jsme rádi, že obyvatelům Hlučína 
přiveze jedinečný zážitek,“ řekl starosta Hlučí-
na Pavel Paschek. 

Festival v Hlučíně uvede ve čtvrtek 21. června 
v 19 hodin v Červeném kostele komorní kon-
cert se skladbami vídeňských klasiků a Tria Be-
dřicha Smetany v podání Eben tria. Na housle 

bude hrát Roman Patočka, na violoncello Jiří 
Bárta a na klavír Terezie Fialová.  

„Soubor, jehož název je odvozen od jména kla-
víristy a skladatele Petra Ebena, vybral pro své 
vystoupení v Hlučíně excelentní program z po-
kladů světové komorní tvorby 18. a 19. století. 
K tomu přidal dílo, které Smetana napsal pod 
dojmem z předčasné smrti své dcery,“ uvedl ře-
ditel festivalu Jaromír Javůrek.                    (iga)

Hudební festival Leoše Janáčka se zastaví také v Hlučíně 

Nová kaple v římském stylu, který 
dodnes zůstal zachován, byla posta-
vena v roce 1820. Když národní vý-
bor po II. světové válce nereagoval 
na opakovaná upozornění obyvatel, 
že se kaple může kvůli válečným 
trhlinám a poškozením způsobe-
ným rozrůstajícími se lipami zřítit, 
ujali se její opravy opět místní lidé. 
Peníze se mezi věřícími sbíraly i na 
mších za bobrovnické občany pad-
lé v I. i ve II. světové válce. Protože 
jejich jména namohla být za soci-
alismu na oficiálních památnících, 
umístili je lidé na pamětní desky do 
kaple, kde jsou doposud.

Hornický důchodce a bývalý 
předseda městského národního vý-
boru Josef Andrýsek se angažoval 
v zařazení kaple mezi kulturní pa-
mátky. Zorganizoval další pomoc-
níky a společnými silami kapli vy-
spravili. Pomohli místní důchodci 
Josef Ballarin a Heinrich Scheffzik, 
přidala se i Marie Jurčková, proto-
že kaple stála na pozemku jejich ro-
dičů, manželů Gajdečkových. Elek-
trické rozvody opravoval Josef 
Návrat. Lustr vyrobil Walter Kluč-
ka se synem Pavlem. Zhotovili ho 
z dílů, které dodal Felix Gurzan. 
Mnoho oprav ale přišlo na řadu až 
v 90. letech. Zakoupil se také nový 
lustr i nový obraz svatého Prokopa. 
V roce 2002 se podařilo z darů věří-
cích koupit též nové lavice. 

Ivana Gračková
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Komunikace. Slo-
vo, které má mno-
ho významů. Mno-
hé z nás napoprvé 
napadne toto spoje-
ní se silnicemi, po 

kterých se všichni snažíme co nejlé-
pe dostat domů, do práce, na dovo-
lenou. A když tyto komunikace jsou 
neustále ucpané množstvím aut, je 
to nepříjemné nejen pro řidiče, ale 
i pro ty, kteří u těchto komunikací ži-
jí. Dolnibenešovským trpělivost do-
šla a tak i za účasti občanů z ostat-
ních obcí blokovali 17. května průtah 
svým městem. Touto občanskou ne-
poslušností jsme dali zástupcům kra-
je, ministrovi dopravy i vládě jas-
ný vzkaz, že by měli se starosty obcí 
a měst na Hlučínsku začít komuniko-
vat o krocích, které povedou k zahá-
jení výstavby přeložky silnice I/56. 

A tím jsme se dostali k dalšímu vý-
znamu slova komunikace. Komuni-
kace jako diskuze mezi lidmi. Bez 
ní se nevyřeší žádný problém. Pro-
to jsem rád, že mohu na radnici těm 
z vás, kteří se na mě obrátí se svými 
problémy či stížnostmi, pomoci je vy-
řešit nebo vysvětlit. 

Osobně mě moc těší naplňování 
dalšího významu slova komunika-
ce. Komunikace jako předávání in-
formací. Při návštěvě našich přá-
tel z partnerských obcí Nebelschütz, 
Namyslowa a Ružomberoku, které 
jsme tentokrát pozvali na akci Bun-
kry Darkovičky, panovala po celou 
dobu příjemná atmosféra. Z mnoha 
setkání bych vyzdvihnul jejich ná-
vštěvu gymnázia, kde se projedná-
vala možnost spolupráce se střední-
mi školami třeba v rámci programu 
Erasmus. Věřím, že tak pomůžeme 
nastartovat další komunikační kanál 
mezi lidmi.

město

Stav všech sloupů veřejného 
osvětlení v Ostravské ulici kontro-
lovali v dubnu pracovníci městské 
společnosti TS Hlučín. Důvodem 
byl loňský pád jednoho sloupu, kte-
rý skončil na silnici těsně před pro-
jíždějícími vozidly. Naštěstí se ni-
komu nic nestalo, řidiči včasnou 
reakcí zabránili srážce. 

„Proto jsme nyní diagnostikova-
li stav koroze stožárů. Použili jsme 
ultrazvukový přístroj, který prověřil 
35 stožárů,“ popsal ředitel TS Hlu-
čín Roman Šťastný. Měření ukáza-
lo, že se musí vyměnit dvacet sto-
žárů veřejného osvětlení, a to ještě 
v letošním roce. Akce přijde na ví-
ce jak půl milionu korun.          (iga) 

Sloupy osvětlení 
se budou měnit

Ulice Písečná, jejíž uzavírka 
zkomplikovala dopravu v centru 
města, je opět průjezdná i s novým 
odbočovacím pruhem. Ten výrazně 
usnadní nájezd na Ostravskou ulici 
ve směru od Rovnin doleva. Ulehčí 
i výjezd z parkoviště u Kulturního 
domu Hlučín, jehož oprava se také 
pomalu chylí k závěru. 

„Když už byla ulice uzavřena, do-
mluvili jsme se s městskou obchod-
ní společností Vodovody a kana-
lizace Hlučín, aby stavby využili 
a zároveň rekonstruovali kanalizač-
ní a vodovodní sítě v ulici Písečná. 
Navíc kvůli posunutí komunikace 
a chodníku bylo nutné také udělat 
souběžně přeložku plynového po-

trubí. Následně se vydláždily chod-
níky a instalovaly nové obruby. By-
lo sice velmi náročné dělat všechny 
tyto stavební práce najednou, zvláš-
tě když navíc stále probíhají rozsáh-
lé úpravy prostranství kolem kul-
turního domu, ale díky tomu bude 
teď hotová a krásně upravená celá 
tato lokalita,“ uvedl bytový a inves-
tiční technik Městského úřadu Hlu-
čín Edvard Balcar. 

„Město každopádně děkuje za 
trpělivost všem občanům, kte-
rým stavba komplikovala život, 
a omlouvá se za několik dlouhých 
týdnů ztíženého pohybu kolem kul-
turního domu,“ řekla místostarost-
ka Hlučína Blanka Kotrlová.    (iga) 

Ulice Písečná je již průjezdná 
Návštěvníci dětského hřiště za 

Kulturním domem Hlučín mohou 
od května nově využívat toalety bý-
valé restaurace Brick se vstupem 
z boku kulturního domu. 

„Provozovatelé restaurace měli 
prostory v nájmu s podmínkou, že 
umožní návštěvníkům hřiště využí-
vat toalety. Po uzavření restaurace, 
která zatím nemá nového nájemce, 
ale lidé přišli o tuto možnost. Toa-
lety si vezme zatím do správy kul-
turní dům, abychom mohli službu 
obnovit,“ informovala místostarost-
ka města Blanka Kotrlová. Toale-
ty jsou v provozu stejně jako hřiš-
tě denně od 8 do 20 hodin.       (iga)

Toalety v kulturáku 
poslouží hřišti 

Divácky atraktivní vojenská akce 
Hlučín-Darkovičky 2018 se v polo-
vině května za účasti asi 15 tisíc ná-
vštěvníků uskutečnila v Areálu čs. 
opevnění. Dvacátý ročník tradiční-
ho historicko-vojenského setkání, 
které se odehrává co dva roky, po-
řádalo Krajské velitelství Armády 
ČR v Ostravě, Slezské zemské mu-
zeum v Opavě a město Hlučín. Ná-
vštěvníky čekaly historické ukázky 
bojů, na kterých se podílelo na dva-
cet klubů vojenské historie z celé 
České republiky. 

V programu se představila také 
současná technika armády včetně 
speciálních manévrů na zemi i ve 

vzduchu. Novinkou byl zvukový 
simulovaný noční nálet na Ostra-
vu z roku 1944, který se uskutečnil 
už v pátek 18. května večer. Po oba 
dny byl mimořádně otevřen pěchot-
ní srub Obora, do nějž nemá veřej-
nost běžně přístup.  V opakovaných 
přeletech Vzdušné síly Armády ČR 
se představily některá letadla a vr-
tulníky, bohužel kvůli zatažené ob-
loze nevzlétly gripeny, protože by 
nebyly vidět. Svou moderní tech-
niku armáda prezentovala prostřed-
nictvím speciálních manévrů na ze-
mi i ve vzduchu. 

„Město vnímá tradiční historicko-
-vojenskou prezentaci jako jednu 
z nejvýznamnějších akcí konajících 
se v Hlučíně. Není to jen atraktiv-
ní podívaná pro veřejnost a důstoj-
né připomenutí důležitých historic-
kých okamžiků, které Hlučínsko 

prožívá vzhledem ke své historic-
ké rozervanosti o to citlivěji. Je to 
také mimořádná příležitost prezen-
tovat daleko za hranice kraje sa-
motné město Hlučín i zdejší histo-
rický skvost, kterým jsou bunkry 
bývalého československého opev-
nění v Darkovičkách. Jde o jednu 
z významných památek na katast-
ru města, kterou si velmi ceníme,“ 
řekl starosta města Hlučína Pavel 
Paschek. 

Podívat se na mimořádnou akci 
přijeli i hosté z partnerských měst 
slovenského Ružemberoku, němec-
kého Nebelschütze a polského Na-
myslowa. Spolu s Hlučínem tak 
oslavili 100. let od založení samo-
statného Československa, byť prá-
vě Hlučín se k němu připojil až od 
dva roky později, v roce 1920.

Ivana Gračková

Jubilejní ročník akce na bunkrech 
vidělo na 15 tisíc návštěvníků

bavIly Se I DeleGace 
PaRtneRSKýcH měSt 
Z nebelScHütZ, namySlOwa
a RužOmbeROKu.

na ukázkách bojů se podílelo dvacet klubů vojenské historie.                     Foto: archiv Slezského zemského muzea Opava
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RaDa měSta v Květnun

město

n rozhodla, že nové tělocvičny v Dar-
kovičkách a Bobrovníkách bude 
mít ve správě městská příspěvková 
organizace Sport a kultura Hlučín. 
n rozhodla, že novou uličku, která 

propojí ulice Hrnčířskou a Školní, 
vybuduje společnost Nosta z No-
vého Jičína, která vyhrála výběrové 
řízení nabídkou nejnižší ceny.   
n jmenovala od 1. srpna na zákla-

dě výsledků výběrových řízení do 
funkce ředitelky Základní školy 
dr. M. Tyrše Pavlu Mrůzkovou, do 
funkce ředitelky Domu dětí a mlá-
deže Hlučín Zuzanu Pustelníkovou 
a do funkce ředitelky Mateřské ško-
ly Cihlení stávající ředitelku Rado-
slavu Josefusovou.  
n jako jediný společník obchodní 

společnosti Teplo Hlučín vzala na 
vědomí, že na základě výsledku vý-
běrového řízení bude plynový kotel 
pro městské bytové domy 5, 7 a 9 
v ulici Čs. armády dodávat společ-
nost Desia z Ostravy. 
n jako jediný společník obchodní 

společnosti Vodovody a kanaliza-
ce Hlučín vzala na vědomí, že na 
základě výsledku výběrového říze-
ní zhotoví projektovou dokumen-
taci oddílné splaškové kanalizace 
v části Darkovičky společnost Aqua 
stavby z Ostravy – Lhotky. 
n rozhodla, že rostliny posečené v je-

zeře vodním kombajnem bude na-
dále likvidovat společnost Tomáš 
Hájovský – Gras Servis z Hlučína 
za cenu 800 korun na tunu. 
n na žádost občanů nechá prověřit 

odbornou společností, zda při oh-
ňostroji unikají do ovzduší škod-
liviny v množství nad povolenými 
limity. Měření se uskuteční v září na 
festivalu ohňostrojů a podle před-
běžných odhadů přijde město na 
několik desítek tisíc korun. 
n rozhodla, že ústřední topení a sys-

témy teplé vody v městských by-
tových domech 5, 7 a 9 v ulici Čs. 
armády zrekonstruuje společnost 
Řehoř z Bobrovníků, který ve výbě-
rovém řízení nabídla nejnižší cenu. 

Předposlední jednání zastupitelů 
v tomto volebním období se bude 
konat v kulturním domě ve čtvrtek 
7. června od 16 hodin. Rozhodo-
vat se bude mimo jiné i o tom, ko-
lik členů by mělo mít zastupitelstvo 
ve volebním období v letech 2018 
až 2022. Od tohoto čísla se bude 
odvíjet maximální počet lidí, které 

mohou mít v Hlučíně politické stra-
ny a hnutí na kandidátkách v letoš-
ních komunálních volbách. Zastu-
pitelstvo mělo doposud 21 členů. 
„Tento počet se osvědčil, proto ra-
da zastupitelům navrhuje, aby měl 
tento vrcholný orgán města 21 čle-
nů i v příštím období,“ řekla mís-
tostarostka Blanka Kotrlová.    (iga)

Zastupitelé v červnu rozhodnou,
kolik jich bude po volbáchSvou májku měl Hlučín na Míro-

vém náměstí od pondělí 30. dubna. 
A byl to opravdu originál! „Májku 
jsme letos zhotovili z našeho vá-
nočního stromu,” prozradil inici-
átor akce, hlučínský nestor Josef 
Hlubek. Strom pochází z Bobrovní-
ků, kde ho před padesáti lety vysa-
dila rodina Prchalových. Na náměs-
tí tak posloužil lidem jako ozdoba 
hned dvakrát.                             (iga) 

Vánoční strom se proměnil

májka na mírovém náměstí vydržela 
do 3. června.           Foto: His madworld

Po neuvěřitelných 27 letech bu-
de v závěru června končit na radni-
ci Jiřina Pudichová, která pracova-
la od roku 1997 ve funkci tajemnice 
Městského úřadu Hlučín. Černovla-
sá, rázná dáma, která vtiskla radnici 
jejího současného ducha, se na svůj 
odchod do důchodu těší i netěší. 

„Byla jsem zvyklá celý život hod-
ně pracovat. Představa, že v pondě-
lí 2. července ráno vstanu a nebudu 
muset jet do kanceláře, je zvláštní. 
Na druhou stranu už mám spous-
ty plánů, co bych chtěla dělat, na 
co jsem neměla čas. Třeba chodit 
na koncerty, číst knížky, a taky se 
chystám udělat zásahy v našem by-
dlení. Vždyť jsem původně stavař-
ka,“ vypočítává Jiřina Pudichová.  

Na hlučínskou radnici nastoupi-
la do funkce vedoucí odboru vnitř-
ních věcí krátce po revoluci v roce 
1991. K překvapení svých blízkých 
a v podstatě i svému vlastnímu. Sil-
ně protirežimně orientovaná rodi-
na totiž byla na černé listině. Jenže 
podnik, kde Jiřina Pudichová do té 
doby pracovala, se rozpadal, a man-
žel, jenž je lékařem, si tenkrát za-
čal zařizovat soukromou ordinaci. 
V rodině se dvěma malými dětmi 
a v nejisté době se nemohli vrhnout 
do podnikání oba partneři. Politická 
garnitura na radnici se po revoluci 
sice vyměnila, ale zaměstnanci zů-
stali z velké části původní, mnohdy 
zarytí komunisté. Nikdo ze starých 
harcovníků nebyl zvědavý na čtyři-
atřicetiletou holku odněkud z pro-
jekce, která pod vlivem porevoluč-
ní euforie čekala, že se úřad začne 
zásadně měnit k lepšímu. 

„Prvním porevolučním staros-
tou, za kterého jsem nastupovala, 

Už se těším na věci, na které jsem 
neměla čas, říká Jiřina Pudichová

byl Gert Wanderburg. Tajemníkem 
byl Václav Slavický, mírný člo-
věk, který se do změn nehrnul. Pro-
to jsem v roce 1997 přijala výzvu 
pozdějšího starosty Petra Adamce, 
abych se ucházela o post tajemnice. 
Jsem koncepční člověk, už tenkrát 
jsem měla představu, jak by se mo-
hl do úřadu vnést systém. A musím 
říct, že ta práce mě po celou dobu 
opravdu naplňovala,“ přiznává Jiři-
na Pudichová. 

Nejvíce pyšná je na to, že se jí po-
dařilo udržet radnici ve třech bu-
dovách na náměstí, v srdci města. 
„Když se rušily okresní úřady a pod 
město přecházely některé agendy, 
objevovaly se různé plány. Jsem rá-
da, že dnes občané přejdou po jed-
né chodbě z budovy A do budovy B 
nebo C, jejiž přístavbu považuji za 
velmi zdařilou, a nemusí běhat kvů-
li vyřízení svých záležitostí z jed-
noho konce města na druhý.“ 

Dnes pouze váží, zda bylo správ-
né její rozhodnutí nechávat úřad 
s nejmenším možným počtem lidí. 
„Každý úředník navíc znamená mé-
ně peněz na investice a opravy. Na 
druhou stranu někdy cítím, že pra-

cujeme na hraně možností, stačí, 
aby měl někdo delší nemocenskou. 
A pak už se těžko poskytují pro ob-
čany nadstandardní služby v nej-
kratších možných termínech,“ po-
vzdechne si šéfka úřadu. 

V závěru května se kancelář Jiřiny 
Pudichové už vyprazdňovala. Člo-
věka z toho může přepadat nostal-
gie, ale odcházející tajemnice svého 
rozhodnutí nelituje. „Cítím se dnes 
jako hromosvod. Jsem v tlaku mezi 
politiky, kteří se mění co čtyři roky, 
zaměstnanci a občany. A mám ne-
příjemný dojem, že někteří obyva-
telé už Hlučín nedokáží vnímat ja-
ko náš společný domov, pro který 
chceme něco udělat. Čím dál čas-
těji se setkávám s nesmyslným na-
padáním, nedostatkem vzájemného 
respektu. Do toho přibývá zákonů 
tempem, jaké nepamatuju. Mnohdy 
začnou platit ještě dříve, než k nim 
ministerstva vydají prováděcí před-
pisy. Úředníci se v nich pak topí 
a udržet za takových okolností nad-
šení pro práci je velmi těžké. A já 
myslím, že na radnici musí být li-
di s tahem na branku. Doufám, že 
nový tajemník na to bude mít dost 
energie. Ostatně myslím, že státní 
správa, která tvoří přes 60 procent 
výkonu radnice a je nezávislá na 
politickém vedení, vždy fungova-
la. V poslední době se nám podařilo 
posílit některé odbory mladými ši-
kovnými lidmi. Takže můj nástup-
ce bude mít na čem stavět,“ je pře-
svědčena Jiřina Pudichová. 

Nástupcem Jiřiny Pudichové ve 
funkci tajemníka Městského úřa-
du Hlučín se od 1. srpna 2018 stane 
Petr Čegan, mladý právník z Lud-
geřovic. Po dámě, která už svou 
radnici perfektně znala a přitom ni-
kdy neztratila chuť věci měnit, po-
souvat dopředu, to vůbec nebude 
mít jednoduché.    Ivana Gračková

tajemnIce je RáDa, že Se 
RaDnIcI PODařIlO uDRžet 
POD jeDnOu StřecHOu. 

tajemnice jiřina Pudichová.
Foto: Ivana Gračková



hlučínskénoviny [4] město

Zhruba stovka občanů zabloko-
vala ve čtvrtek 17. května dopravu 
na silnici I/56 v Dolním Benešově. 
Místní obyvatelé s podporou před-
stavitelů měst a obcí Hlučínska se 
rozhodli takto protestovat proti ne-
ustálému odsouvání stavby přelož-
ky této frekventované komunikace. 
Symbolického protestu se zúčast-
nil také starosta Hlučína Pavel Pas-
chek.

Občané zablokovali jeden z pře-
chodů pro chodce v centru města na 
dvakrát deset minut. S transparen-
ty ho přecházeli od 15.00 do 15.10 
a poté od 15.30 do 15.40. V prv-
ních pěti minutách po ukončení 
první blokády přes přechod proje-
lo jen v jednom směru od Hlučína 
přes 200 aut včetně kamionů, z če-
hož lze přibližně spočítat, že ka-
ždou čtvrthodinu projede Dolním 

Občany Dolního benešova při blokádě podpořili i  starostové okolních obcí 
a měst včetně Pavla Paschka z Hlučína.                                         Foto: Ivana Gračková

Lidé spolu na protest zablokovali silnici

Benešovem přes čtyři stovky auto-
mobilů.

„Přislib směrové studie, který nám 
v dubnu dal ministr Dan Ťok, nás 
sice potěšil, ale očekáváme také, že 
nyní dostaneme zodpovědné insti-
tuce k jednacímu stolu, aby se pře-

ložka I/56 stala co nejdříve součástí 
reálných plánů staveb silnic v příš-
tích letech,“ prohlásil starosta Dol-
ního Benešova Martin Štefek. Mís-
tostarosta Jiří Krömer potvrdil, že 
Dolnobenešovstí jsou připraveni 
přejít od symbolické blokády k dal-

ším, rozsáhlejším akcím v případě, 
že se nedočkají odezvy. Postupo-
vat chtějí ve spolupráci s ostatními 
městy a obcemi na Hlučínsku. 

Provoz na silnici I/56 trápí hlukem 
i ohrožením bezpečnosti lidí také 
Hlučín. 

„Po našem vystoupení na dubno-
vém jednání vlády v Ostravě byla 
dnešní blokáda takovou druhou vla-
štovkou, kterou chceme upozornit 
příslušné instituce, že na přeložku 
silnice I/56 nehodláme jen trpělivě 
a nečinně čekat. Nyní opět osloví-
me ministerstvo dopravy i Ředitel-
ství silnic a dálnic dopisy, a pokud 
se nadále nebude nic reálně dít, tak 
jsem připraven v červnu na našem 
dalším sněmu Sdružení obcí Hlu-
čínska podpořit aktivitu Dolního 
Benešova a iniciovat další bloká-
dy dopravy v městech a obcích na 
Hlučínsku, ležících na trase I/56,“ 
uvedl starosta Hlučína Pavel Pas-
chek.                    Ivana Gračková

Už jen dny zbývají na úhradu po-
platku za komunální odpad. Slo-
ženky musí být zaplaceny do kon-
ce června. 

„Poplatníkům město nechalo 
roznést složenky k úhradě poplat-
ku už v lednu. Ne vždy se však 
složenky podařilo doručit. Někde 
chyběly nebo nebyly označené 
schránky na dopisy, jinde chybě-
la čísla na domech. Přesto je ale 

v souladu s obecně závaznou vy-
hláškou města č. 3/2017 o míst-
ním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňová-
ní komunálních odpadů každý po-
platník povinen poplatek zaplatit, 
a to bez ohledu na to, zda složenku 
obdržel či ne,“ upozornila vedoucí 
odboru životního prostředí Měst-
ského úřadu Hlučín Soňa Práško-

vá. Výše poplatku pro letošní rok 
je 550 korun.  U každé platby je 
třeba vždy uvést správný variabil-
ní symbol. Pokud občan svůj vari-
abilní symbol nezná, na požádání 
mu ho vyhledá pracovnice odboru 
životního prostředí Martina Vjač-
ková. Kontaktovat ji lze telefo-
nicky na čísle 595 020 219 nebo 
písemně na mailové adrese vjac-
kova@hlucin.cz.                   (red)

Poplatek za odpady se musí uhradit do konce června

HlučínSKO žáDá Stavbu 
PřelOžKy SIlnIce I/56.

Bývalá restaurace Laguna u Hlu-
čínského jezera je od konce květ-
na opět v provozu pod názvem No-
vá Laguna. 

Je po celkové rekonstrukci jak in-
teriéru, tak venkovních prostor. Po 
dobrých zkušenostech s bufety ve 
Sportovně rekreačním areálu Hlu-
čín vedení města rozhodlo, že re-
stauraci, ze které loni na podzim 
odešla nájemkyně, bude nově pro-
vozovat městská příspěvková or-
ganizace Sport a kultura Hlučín 
(SaK). 

„Rekonstrukci restaurace jsme dě-
lali přes zimu, většinu stavebních 
prací jsme provedli vlastními sila-
mi, na odborné činnosti jsme si na-
jali specializované firmy,“ uvedl ře-
ditel SaK Petr Breitkopf. 

Nová Laguna má kompletně opra-
vený interiér, je nově natřená fasá-

da, objekt je zateplený, v okolí jsou 
hotové úpravy terénu, před restau-
rací je postavený stan pro poseze-
ní venku. Rekonstruovaná jsou také 

sociální zařízení, která budou slou-
žit restauraci, i ta, která budou ote-
vřena pro areál. 

„V celém areálu už máme zácho-

Červencové svátky 
svoz odpadů
nijak nezmění

Ve volných dnech ve čtvrtek 
a v pátek 5. a 6. července se bude 
komunální a bio odpad svážet beze 
změn. „Přestože je svátek, sběrné 
vozy firmy Marius Pedersen budou 
jezdit jako ve všední dny,“ uved-
la Martina Vjačková z odboru ko-
munálních služeb hlučínské radni-
ce.                                             (red)

Nová Laguna zve k posezení do rekonstruovaného interiéru 
dy opravené, tyto byly poslední,“ 
doplnil Petr Breitkopf. 

Nová Laguna bude otevřená den-
ně, od pondělí od čtvrtku a v nedě-
li od 10 do 22 hodin, v pátek a v so-
botu od 10 do 24 hodin. Směrem 
k jezeru bude mít ale otevřeno až po 
17 hodině, kdy už je volný vstup do 
areálu. Jeho návštěvníci ovšem ne-
budou o občerstvení z Nové Lagu-
ny ochuzeni. Zakoupit si vše ze sor-
timentu bude možné přes okénko. 

„Prozatím počítáme jen s letním 
provozem Nové Laguny, ale pokud 
by se ukázalo, že je o ni zájem, ur-
čitě bychom ji nechali otevřenou 
i po rekreační sezoně,“ řekla mís-
tostarostka města Hlučína Blanka 
Kotrlová. Novou Lagunu navíc bu-
de možné pronajmout si na pořá-
dání soukromých i firemních oslav 
a setkání.                                      (iga)

Prvními hosty nové laguny po jejím znovuotevření byli členové delegací part-
nerských měst, kteří Hlučín navštívili u  příležitosti historicko-vojenské akce 
Hlučín-Darkovičky 2018.                                                                Foto: Ivana Gračková
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   Mnozí občané vnímají Městskou 
polici Hlučín jen jako nástroj města 
na výběr pokut do městské poklad-
ny. Hlídky vidí „jen“ procházet se 
po náměstí a „nahánět“ řidiče, kteří 
neparkují v souladu s předpisy. 

  Městská policie však má v rámci 
svých pravomocí mnohem širší zá-
běr povinností, mezi které patří na-
příklad také preventivní činnost. Le-
tos například pořádala čtvrtý ročník 
Dne s integrovaným záchranným 
systémem, který je svým rozsahem 
jednou z největších tematicky ob-
dobných akcí v Moravskoslezském 
kraji. Prezentovali se na ní opět pří-
slušníci Police ČR z oddělení po-
řádkové policie, dopravní policie, 
služby kriminální policie a vyšetřo-
vání a speciální pořádkové jednot-
ky, dále hasiči Záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje společ-
ně s Jednotkou sboru dobrovolných 
hasičů Hlučín, Záchranný útvar Ha-
sičského záchranného sboru ČR 
v Hlučíně společně s Vojenským 
veterinárním ústavem Hlučín, rych-
lá záchranná služba, strážníci Měst-

ské policie Hlučín a další organiza-
ce spojené se záchranou a ochranou 
lidského zdraví a života.

   Městská policie Hlučín se věnu-
je také besedám na školách v Hlu-
číně a v okolních obcích. V mateř-
ských školách se baví s dětmi o (ne)
bezpečných situacích, které je mo-
hou potkat. Strážníci dětem vysvět-
lují, proč se nemají bavit s cizími 
lidmi a co mají dělat, když se tře-
ba ztratí. Společně pak hrají scén-
ky na daná témata. Na nižším stupni 
základních škol příslušníci městské 
policie s dětmi besedují o dopravní 
výchově, nebezpečných zvířatech 
a bezpečném chování. Se školáky 

na druhém stupni základních škol 
probírají šikanu či užívání drog, 
strážníci se snaží v dětech posilovat 
jejich právní vědomí. Na středních 
školách, které navštěvují studenti 
trestně postižitelní, městští policisté 
varují před důsledky přestupkového 
a trestního jednání. 

   S nejstaršími spoluobčany si vy-
práví v klubech seniorů, ale i na ji-
ných setkáních. Hovoří o tématech, 
která je nejvíce trápí, radí jim, jak si 
zajistit maximální bezpečnost v uli-
cích, ale i doma, jak se zachovat 
v případě ohrožení života.  

V programu forenzního znače-
ní jízdních kol syntetickou DNA 

městská policie již čtvrtým rokem 
označuje zájemcům o tuto službu 
jejich jízdní prostředky. Mohou to 
být jízdní kola, koloběžky nebo in-
validní vozíky. Vzhledem k velké-
mu zájmu občanů provádí strážní-
ci značení nejen v Hlučíně, ale také 
v Ludgeřovicích, Šilheřovicích, 
Darkovicích, Kozmicích a v Hati. 
Celá série značení se dělala v dub-
nu, květnu, další termíny, které 
zveřejnujeme na našich webových 
stránkách, jsou naplánovány na ce-
lé léto až do podzimních měsíců, 
dokud bude vhodné počasí.  

Velmi často hlučínští strážníci ta-
ké zachraňují nejen lidi, ale i zvířa-
ta. Třeba zaběhlé psy, ale také růz-
né druhy ptáků, plazy i volně žijící 
zvěř. Pomáhají v nebezpečných si-
tuacích, u dopravních nehod. Řeší 
nejrůznější přestupky od krádeží, 
po rušení nočního klidu. Radí lidem 
v nejrůznějších situacích a odpoví-
dají na všemožné dotazy, neboť 
mají nejen právní vědomí, ale hlav-
ně místní znalosti. Takže opravdu si 
někdo může myslet, že je tu měst-
ská policie jen proto, aby rozdávala 
pokuty?                         Lumír Prejda

zástupce velitele  
Městské policie Hlučín 

Městská policie jen nerozdává pokuty

ukázky práce se služebními psy, jimž se věnuje strážník lumír Prejda, děti ve 
školách i školkách vždy baví.                   Foto: monika Kalošová 

Více jak padesát hasičských pra-
porů se v Hlučíně v sobotu 12. 
května zúčastnilo 22. Svatoflorián-
ského setkání hasičů a hasičských 
zástav okresu Opava. 

Pochod více než 220 hasičů po 
náměstí byl pro všechny zúčastně-
né velkým zážitkem.  Jejich nástup 
doprovodila hasičská kapela z Bo-
latic. Na všech zástavách přibyly 
stuhy ke stému výročí republiky. 
Setkáním účastníci zároveň oslavi-
li 145 let hasičů v Hlučíně, tehdy ve 
městě začaly působit německé ha-
sičské týmy. 

„Všechny překvapili hasiči z Bob-
rovníků, kteří přišli i s Bobříky, te-
dy nejmladší přípravkou. To by-
lo moc krásné překvapení,” řekl 
hlavní organizátor Roman Czyz, 
hospodář SDH Hlučín. Bobrov-
ničtí hasiči také významně přispě-
li k úspěchu setkání. „Chtěl bych 
moc poděkovat za pomoc s orga-
nizací Emilu Pospiechovi z Bob-
rovníků a také opavskému okresní-
mu sdružení dobrovolných hasičů,” 
doplnil Roman Czyz, který byl pa-
třičně hrdý také na významnou po-

Hasiči slavili na náměstí, připravili lidem krásnou podívanou

mírové náměstí zaplněné více jak 220 dobrovolnými hasiči.                                Foto: His madworld

StRážnícI Se věnují též 
PRevencI, čaStO beSeDují 
S DětmI I SenIORy. 

moc výjezdové jednotky SDH Hlu-
čín pod vedením jeho syna Radka 
Czyze. Historický okamžik na Sva-
tofloriánském setkání si připomněl 
i Sbor dobrovolných hasičů Hlučín, 
který letos má už 90  let. K výročí 
obdržel speciální stuhu, kterou vě-
novalo město Hlučín. 

„Podle dostupných zdrojů je prv-
ní zmínka o hlučínských hasičích 
v účelně organizovaných zásazích 

při požárech z 18. století. První 
skutečné kroky k založení českého 
hasičského sboru byly podniknuty 
v březnu 1928 náborem a soupisem 
nových členů, kterých se přihlásilo 
asi 120. První slavnostní valná hro-
mada hlučínského sboru se konala 
dne 23. září 1928. Na ní byl jedno-
myslně ustanoven nový Český sbor 
dobrovolných hasičů,“ prozradi-
la bývalá kronikářka města Hlučín 

Jarmila Harazinová. Celou histo-
rii mapují webové stránky hlučín-
ských dobrovolných hasičů www.
hasicihlucin.cz. 

Také v Darkovičkách budou le-
tos dobrovolní hasiči už 95. rokem. 
Velké oslavy plánují na 16. června. 
Sbor dobrovolných hasičů v Bob-
rovníkách převzal stuhu u příleži-
tosti 90. výročí svého založení už 
v roce 2014.                                 (iga) 



hlučínskénoviny [6] léto na štěrkovně

na HlučínSKém jeZeře v PRODuKcI 
SPORtu a KultuRy Hlučín ZaZPívá 
DaRa, SlZa, SebaStIan, mOnKey 
buSSIneS a DalŠí.

Prázdniny letos v Hlučíně zahájíme již v pátek 
29. června, a to pěkně v tanečním rytmu. Od 15 
hodin se u jezera postupně představí známí i mé-
ně známí interpreti a interpretky. Oba dny začne 
mladá Djka a tanečnice Giovanna Adams. Ta je, 
díky svému talentu pravidelně zvána do taneč-
ních klubů a na Open-Air akce. Letos se mimo 
jiné představí na největším tuzemském festivalu 
taneční hudby Beats For Love. 

V 16.30 zazpívá zpěvák Vojta D.  Dvaadvace-
tiletý muzikant, textař, kytarista a klavírista vy-
dal v březnu svůj čtvrtý singl Chci se rvát. Ke 
spolupráci na něm si přizval českého rappera 
Johnyho Machette. Ve jeho klipu Andělé vystu-
puje také hlučínská rodačka Eva Burešová. Mi-
lovníci muzikálů zpěváka mohou znát i jako Ro-
mea ze shakespearovského muzikálu o tragické 
lásce benátského páru. Následně zazpívá Jakub 
Ondra. Z pražského Staroměstského náměstí, 
kde začínal jako pouliční umělec, to mladý pís-
ničkář Jakub dotáhl až k vydání desky u němec-
kého vydavatelství. Chybět nebude populární Sl-
za a neméně známý Sebastian. Zhruba ve 22.30 
uzavře den indie-electropopová kapela Brixtn. 

Prázdniny již podruhé zahájí Super Den

Vznikla na jaře 2017 a v červnu vydala debuto-
vý singl Tak mi to nedovol, který pustila do svě-
ta spolu s klipem. Televize Óčko uvedla kapelu 
i klip v Mixxxer show.

Sobotu opět zahájí taneční rytmy DJ Gi-A. Po-
té už posluchačům zazpívá Debbi. Tato zpěvačka 
známá z první řady Česko-slovenské Superstar 
vydala v roce 2017 album Break. Podle recenze 
webu IReport má světovou úroveň a nabízí vel-
mi přesvědčivou, osvěžující verzi popu. Asi není 
potřeba představovat slovenskou poprockovou 
zpěvačku Zuzanu Smatanovou. Ta si své písně 

skládá sama. Stylově je přirovnávána k Avril La-
vigne a Alanis Morissette. Dobře známá hlučín-
skému publiku je nepochybně také zpěvačka Da-
ra Rollins, která přijede ze Slovenska. První letní 
hudební setkání na jezeře uzavřou vystoupení 
porotce Superstar 2018 Matěje Rupperta a sku-
piny Monkey Bussines. Závěr večera zpříjem-
ní svými písněmi skupina Portless, která vznikla 
po roztržce s kytaristou z původní kapely Sup-
port lesbiens.

Super Den ale nebude mít na programu jen 
muziku. V areálu bude postavena in-line dráha, 
brusle si mohou návštěvníci donést vlastní, ne-
bo si je zapůjčit na místě. Romantici budou moci 
pozorovat denní oblohu hvězdářskými daleko-
hlady.  Svou show předvede mezinárodní par-
kourový tým  Urban Sense. Ve své živelné show 
představuje jedinečný svět parkouru, akrobacie 
a lidských možností. Členové týmu se úspěšně 
předvedli  v televizní show Česko Slovensko má 
talent. V mnoha případech se jedná o tváře svě-
tových značek nebo známé youtubery. 

Po oba dny se budou v dětském koutku promí-
tat filmy pro děti. Chybět nebude golfová aka-
demie, dětské bludiště, nafukovací atrakce, zor-
bing, trampolíny a další. Své dobroty nabídne 
cukrárna Ollies.                             Petr Breitkopf

ředitel městské organizace 
Sport a kultura Hlučín 

Již potřetí se ve sportovním areá-
lu u Hlučínského jezera předvedou 
řezbáři z blízkého i dalekého oko-
lí. Současně se o víkendu od 13. do 
15. července na štěrkovně uskuteč-
ní stále oblíbenější pivní slavnosti.

Letos se na řezbářském sympoziu 
představí dvanáct řezbářů z Čech, 
Slovenska a Polska. Chybět nebu-
dou Petr Gerych z Hlučína, Igor 
Kučera z Vřesiny u Hlučína, slo-
venský Adam Bakoš. Přijedou ta-
ké Wladek Ligocka a Artur Szol-
dra z Polska. Návštěvníci se opět 
mohou těšit na zajímavá díla, kte-
rá budou během tří dnů řezbáři vy-
tvářet za pomoci motorových pil, 
dlát a dalších nezbytných nástrojů.

„Stejně jako loni bude akce spo-
jena s Pivními slavnostmi. Na mís-
tě bude možné ochutnat piva skoro 
padesáti různých druhů a  značek. 
V nabídce budou Beskydský pivo-
várek, pivovary Rohan, Morava, 
Konrád, Nachmelená opice a dal-
ší,” láká milovníky zlatavého mo-
ku ředitel pořádající Sport a kultu-
ra Hlučín Petr Breitkopf. Řezbářům 
i divákům bude po tři dny zpříjem-
ňovat pobyt na jezeře dobrá muzika. 
Zahrají hlučínští The Ticks, Krac-
khouse family, ale i Lucie revival, 
Claymore a další.                      (red)

Řezbáři na jezeře
Koncem června se mohou přízniv-

ci pouliční košíkové těšit na tradič-
ní streetbasketbalový turnaj. V Hlu-
číně proběhne již po sedmnácté!

„V sobotu 23. června jsou vítáni 
na street basketbalových hřištích ve 
sportovní areálu u Hlučínského je-
zera hráči pouličního basketbalu. 
Zúčastnit se může každý zájemce, 
a to v kategoriích od nejmladších 
žáčků a žákyň, až po seniory,” zve 
sportovce i diváky ředitel ředitel 
pořádající organizace Sport a kultu-
ra Hlučín Petr Breitkopf. Podrobné 
informace jsou na webových strán-
kách www.sak-hlucin.cz.         (red)

Street basketbal po sedmnácté

Milovníci guláše a nejrůznějších 
gukášových specialit by si měli re-
zervovat v kalendáři první srpno-
vou sobotu na tradiční gulášfest.

Ve sportovním areálu u Hlučín-
ského jezera se totiž 4. srpna usku-
teční IV. ročník Country guláše, 
oblíbené akce milovníků dobrého 
jídla. „Letos se návštěvníci mohou 
těšit na guláše vařené soutěžními 
týmy od dopoledních hodin a také 
na několik druhů guláše, který spe-
ciálně pro tuto příležitost nachys-
tají hlučínští kuchaři. Soutěžní tý-

my, jejichž počet je letos omezen na 
dvanáct, se již nyní mohou přihlá-
sit prostřednictvím emailové adre-
sy info@sak-hlucin.cz,” řekl ředi-
tel pořádající městské organizace 
Sport a kultura Hlučín Petr Breit-
kopf. 

Spolu s gulášem se budou nabízet 
také další pochutiny a samozřejmě 
pivo. Určitě se nebudou nudit ani 
děti, které jistě zaujme doprovodný 
program a atrakce. K tanci, posle-
chu a opravdové letní pohodě pak 
zahraje dobrá muzika.               (red)

Milovníci guláše se těší na srpen

Dara Rollins bude jednou z hvězd Super Dne. 
Foto: David Sedlecký

Televizní pořad Sama doma uza-
vře svou sezónu vysíláním ze spor-
tovně rekreačního areálu u Hlu-
čínského jezera v pátek 8. června. 
Pozvání přijaly moderátorky Sama 
doma Martina Vrbová Hynková, Ja-
na Havrdová, Lucka Křížková, Jana 
Adamcová a Veronika Boleslavo-
vá. U grilu společně s mistrem ku-
chařem Davidem Valíčkem připra-
ví přílohy ke grilovaným dobrotám. 
Moderovat budou Linda Bendová 
a Jana Fabianová. „V akci uvidíme 
vodní lyžaře, záchranáře a také vod-
ní kombajn, který čistí jezero, aby 
bylo připraveno ke koupání a vod-
ním radovánkám. Diváci se dozví, 
jak poskytnout první pomoc při to-
nutí, s lékařem probereme nástra-
hy, které v létě hrozí dětem,“ řekla 
Linda Bendová. Pořad pozve divá-
ky i na letní akce, které se v areá-
lu uskuteční. „Vezměte děti, kočár-
ky, deky a třeba i muže a přijďte se 
na vysílání podívat. Všechny mode-
rátorky se vám před vysíláním i bě-
hem něj rády podepíší,“ doplnila 
moderátorka. Areál štěrkovny bude 
otevřen zdarma, vysílat se začne ve 
12.30, zájemci o účast by měli přijít 
v předstihu.                              (red)

Sama doma bude 
vysílat ze štěrkovny

turnaj je otevřený všem.
Foto: lukáš Hartmann



 [7] hlučínskénoviny kultura

Neobvyklý večer s tancem a hudbou 
se odehraje ve dvoraně hlučínské rad-
nice v neděli 10. června od 18 hodin. 
Taneční skupina Saltarores předve-
de svůj samostatný projekt s názvem: 
Když tanec potkal Jazz. Netradiční 
hudebně taneční představení propo-
jí tanec a jazz. Jazzové hudební trio 
Vladimíra Figara doprovodí sedm ta-
nečníků, kteří předvedou taneční ins-
cenaci v choreografii Kláry Krejčířo-
vé. „Naše taneční skupina Saltatores 
vznikla před dvěma roky z iniciati-
vy nejstarších žáků tanečního oboru 
hlučínské základní umělecké školy. 
Tanec jim učaroval natolik, že chtě-
li tančit ještě více. Skupina už vystu-
povala na mnoha akcích, například na 

plesech, na společenských akcích, se 
souborem Gaudi Musicae. Předsta-
vení Když  tanec potkal Jazz je jejím 
prvním samostatným projektem,“ pro-
zradila choreografka a učitelka a ve-
doucí tanečního oboru základní umě-
lecké školy Klára Krejčířová. 

Silnou emoci ze spojení jazzu s tan-
cem by mělo podtrhnout neobvyklé 
prostředí dvorany historické budovy 
hlučínské radnice. V případě nepřízni-
vého počasí se představení přesune do 
Červeného kostela v Hlučíně. 

„Moc děkujeme městu Hlučín a jeho 
příspěvkové organizaci Sport a kul-
tura Hlučín, bez jejichž podpory by-
chom představení nemohli uskuteč-
nit,“ dodala Klára Krejčířová.       (iga)

Saltarores ukáží spojení tance a jazzu

Saltarores. Foto: Kamila mihálová

Balet Hlučín
chystá koncert

Závěrečné vystoupení Baletu Hlu-
čín se bude konat v neděli 17. červ-
na v 17 hodin v Kulturním domě 
Hlučíně. Na tanečním koncertě se 
představí děti ze všech baletních 
skupin: baby balet, mini balet, ju-
nior balet a moderní tanec. Své vy-
stoupení budou mít také dámy z ba-
letu pro dospělé, jehož lekce se 
otevřely v září 2017. Všichni se 
představí zejména v tanečních čís-
lech klasického baletu a také mo-
derního tance. Děti i rodiče se na 
vystoupení již velice těší. 

Klára Kejčířová
vedoucí Baletu Hlučín

Závěrečný a absolventský koncert 
tanečního oboru Základní umělecké 
školy P. J. Vejvanovského Hlučín se 
uskuteční v pátek 8. června v 18 
hodin v Kulturním domě v Hlučíně. 
Představí se na něm sedm úspěš-
ných absolventek I. stupně základ-
ního studia tanečního oboru a ta-
ké všichni žáci tanečního oboru. 
„Koncert bude velice pestrý, jelikož 
bude složen z čísel klasického bale-
tu, moderního tance a také lidového 
tance,“ prozradila vedoucí taneční-
ho oboru Klára Krejčířová. 

Jako hosté vystoupí adeptky Ba-
letu Hlučín. Letos byl pro taneční 
obor soutěžní, proto také budou mít 
diváci možnost shlédnout čísla, kte-
rá školu reprezentovala na několika 
kláních, například na soutěži taneč-
ních oborů Základních uměleckých 
škol. Nejstarší předvedou choreo-
grafie, za něž získaly jednu stříbr-
nou a tři bronzové medaile a jed-
nu zvláštní cenu poroty na několika 
celostátních soutěžích v klasickém 
tanci.                                         (red) 

 
Na letošním 21. ročníku Hlu-

čínského talentu bylo opět na co 
se dívat. Soutěž probíhala tradič-
ně po dva dny, a to 12. a 13. květ-
na. Během prvního dne mohli divá-
ci shlédnout krásy ladného pohybu 
ve scénickém, moderním výrazo-
vém tanci, určeném pro divadelní 
scénu, neděle patřila hlasitým de-
cibelům. Děti i dospělí ukazovali 
své umění v moderním tanci, tedy 
ve stylu disco dance, hip hop, street 
dance apod. Po celou dobu přehlíd-
ky amatérských souborů byla atmo-
sféra v sále plná energie a nadše-
ní z tance. Dohromady se o pohár 
města Hlučína utkalo dvacet soubo-
rů, což představuje přes 600 taneč-
níků ve více než šedesáti vystou-
peních. Týmy umístěné na prvních 
místech obdržely skleněný pohár 
s pískovaným logem Hlučínského 
talentu 2018.

V odborné porotě letos zasedli ta-
nečníci Jakub Dávidek, Žaneta Ga-
brišová, Pavla Bialasová a Mar-
tin Vašek. Čestné hlasovací právo 
v porotě měla místostarostka města 
Hlučín Blanka Kotrlová a ředitelka 
pořádajícího Domu dětí a mládeže 
Hlučín Marcela Košáková.

Všem týmům děkujeme za účast, 
sponzorům za skvělé věcné dary, 
ze kterých měli vítězové velkou ra-
dost a příspěvkové organizaci Sport 
a kultura Hlučín za spolupráci při 
organizaci soutěže.

Karolína Chudějová
pedagožka volného
času DDM Hlučín

Výsledková listina
Sobota – Scénický tanec
I. kat. dětí do 9 let
1: MixDance, vystoupení Lentilky
2: Hlubčánek, Já mám koně
3: TO ZUŠ Vítkov, Kočičí píseň
II. kat. dětí do 12 let
1: Unisono, Napnout plachty
2: TK Katlen, Pramínek
3: Unisono, Deštníky s sebou
III. kat. dětí do 15 let
1: Unisono, Ay que te como!
2: Unisono, Let 2018
3: MixDance, Ve vlnách
IV. kat. mládeže a dospělých nad 
16 let
1: Unisono, Le bien qui fe mal
2: Unisono, I to se stává
3: Studio pohybu Elko, Oč tu běží
Neděle – Moderní tanec
I. kat. dětí do 9 let

1: Victory dance Havířov, Nalaď to!
2: Nicola´s dance Unico, Vzhůru 
do oblak
3: Ritmo, Pečeno s láskou
II. kat. dětí do 12 let
1: Up&Down, Krotitelé duchů
2: Ritmo, S Hrůzou
3o: Nicola´s dance Unico, Dotkni 
se hudby
III. kat. dětí do 15 let
1: Victory dance Havířov, Špunti na 
výletě
2: Nicola´s dance Unico, Invasion
3: JTA Crew, Dance mix
IV. kat. mládeže a dospělých na 
16 let
1: Victory dance Havířov, Totem vl-
ka
2: Up&Down, Good souls
3: Nicola´s dance Unico, The power 
of sisterhood

Potvrzeno: Hlučín má talent

Soubor up&Down z Havířova se představil skvělým vystoupením Krotitelé du-
chů.                                                                                                                    Foto: jiří vaněk

Zuška předvede
medailové kreace

DětI bOjOvaly O SKleněný 
POHáR S lOGem.

Divadelní festival Letní šapitó se 
uskuteční na jezeře od 11. do 17. 
června. Herecké hvězdy se před-
staví v převážně komediálních ti-
tulech ve stanu o průměru 24 metrů 
s kapacitou 350 diváků. Připravena 
jsou i loutková představení pro děti. 
„Pětina vstupenek zmizela během 
prvních dvou týdnů po zahájení 
předprodeje. V tuto chvíli zbýva-
jí jen místa na tribuně,“ řekl David 
Moravec z pořádající agentury New 
Wind Production.                        (red)

Novinka Letní 
šapitó budí zájem
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Mateřská škola Severní bude o let-
ních prázdninách po celé dva měsí-
ce uzavřena. Bude se v ní dělat dru-
há část nové elektroinstalace, ta 
první se dělala už loni. Rodiče, kte-
ří nemohou mít v létě své děti do-
ma, si tak musí co nejdříve zajistit 
náhradní školku. Kapacita je ještě 
volná v Mateřské škole Bobrovní-
ky, která bude kvůli tomu v létě mi-
mořádně v provozu. V době od 23. 
července do 5. srpna budou uzavře-
ny všechny mateřské školy v Hlučí-
ně, Bobrovníkách i Darkovičkách.

„Provoz mateřských škol bývá 
omezen každé léto, většinou jsme 
ale uzavírali na červenec a srpen 
školky v Bobrovníkách a v Darko-

vičkách, o jejichž děti se postaraly 
městské školky. Loni a letos jsme 
ale museli v Mateřské škole Sever-
ní využít letní prázdniny k postup-

né výměně elektroinstalace, která 
už byla ve špatném stavu. Proto bu-
de v provozu i bobrovnická školka, 
neboť další zařízení v Hlučíně už 

mateřská škola v bobrovníkách bude otevřena pro děti ze Severní. 
Foto: nikola Švihorová

MŠ Severní bude přes léto uzavřena, 
provoz zajistí školka v Bobrovníkách
OPRava eleKtROInStalace 
Se O PRáZDnInácH 
DOKOnčí.

jsou na léto plná,” vysvětlila mís-
tostarostka Blanka Kotrlová.  

Náhradní provoz za školku Se-
verní bude zajišťovat od 2. do 20. 
července a od 27. do 31. srpna ta-
ké Mateřská škola E. Beneše, a od 
6. srpna do 24. srpna školka Cihel-
ní, která bude uzavřena od 2. do 
22. července. Školka v Bobrovní-
kách bude otevřena pro děti z uza-
vřených mateřinek od 2. do 20. čer-
vence. Od 23. července do 5. srpna 
budou uzavřeny všechny školky 
v Hlučíně, Bobrovníkách i Darko-
vičkách. 

„Prosíme rodiče, kteří chtějí vy-
užít náhradního provozu školky 
v Bobrovníkách, aby své děti při-
hlásili co nejdříve,” informovala 
vedoucí odboru rozvoje Městské-
ho úřadu Hlučín Darina Krejzlová.             

Ivana Gračková

Pohybem pomůžete
handicapovaným

Základní škola Generála Svobo-
dy bude pořizovat nový schodolez. 
Potřebnou částku 150 tisíc korun by 
mohla získat z Nadace ČEZ v pro-
jektu Pomáhej pohybem. 

Pomoci může každý, kdo si do 
svého chytrého telefonu nainstalu-
je aplikaci EPP Pomáhej pohybem, 
která zaznamenává každý pohyb, 
tedy běh, chůzi, tanec aj., a přitom 
generuje body, které můžete vě-
novat konkrétnímu projektu. Ty-
to body pak Nadace ČEZ promění 
na peníze. Naše škola by tak mohla 
přijmout do výuky i děti s výrazněj-
ším pohybovým omezením, proto-
že schodolez by zpřístupnil učeb-
ny i dětem s postižením. Dostaly by 
se třeba do cvičné kuchyně, dílny 
i skleníku.     Zuzana Harazimová

zástupkyně ředitele 
školy gen. Svobody

Dětská rehabilitace Hlučín vychá-
zí vstříc požadavku občanů a rozši-
řuje provozní hodiny dětského hřiš-
tě v areálu své zahrady. „Od června 
bude pro veřejnost hřiště otevřené 
v pondělí, středu, čtvrtek, pátek od 
11.30 do 17.30, v úterý od 8.30 do 
17.30,“ řekla ředitelka zařízení Rad-
mila Löwová.                           (red) 

Hřiště u rehabilitace
bude víc otevřené

Hodina literatury v 9. A – pro-
cházím třídou s knihou paní Hel-
gy Weissové Deník 1938 – 1945, 
abych ilustrovala, že kromě Anny 
Frankové za války psaly deník i ži-
dovské děti z českých zemí. Pře-
kvapil mne nezvyklý ruch. „Co se 
děje, vás to nezajímá?“ A ještě ví-
ce mne překvapila odpověď žáků: 
„Paní učitelko, podívejte se na tu 
fotografii na obálce, vždyť to je na-
še Vendy.“ Měli pravdu – podoba 
autorky knihy a jedné z žákyň byla 
překvapivá.

Tato příhoda spustila příběh, na 
který budeme dlouho vzpomínat. 
Rozhodli jsme se požádat o pomoc 
Židovské muzeum v Praze, zda by 
nám nepomohli najít kontakt na pa-
ní Weissovou – Hoškovou. Zane-
dlouho jsme dostali s jejím souhla-
sem adresu. Neváhali jsme a napsali 
dopis, kde jsme popsali, co se v ho-
dině přihodilo. Paní Hošková nám 

odpověděla, že by ráda viděla foto-
grafii dívky, jež se jí podobá. Před 
Vánoci 2017 putoval do Prahy do-
pis, v němž byla fotografie a vzka-
zy žáků, kteří si přečetli Helžin de-
ník.  Přidali jsme přání, že bychom 
rádi zrealizovali společné setkání. 
Paní Hošková nám odpověděla, že 
pro svůj vysoký věk už tak daleko 
nejezdí, ale možnost pražského se-
tkání se jí líbila. Domluvili jsme te-
dy termín, s místem opět pomohlo 
Židovské muzeum, a tak se 20. dub-
na 2018 vydala  9. A do Prahy.  

Setkání bylo emotivní a paní Hoš-
ková s úsměvem konstatovala, že 
její dvojnice má možnost si pro-
hlédnout, jak bude vypadat v 89 le-
tech. Poté si třída vyslechla příběh 
Helžina života – příběh dívky, která 
přežila holokaust - Terezín i Osvě-
tim. Po celou dobu v Terezíně kres-
lila dle rady svého tatínka vše, co 
viděla. Zachráněné obrázky ilust-

rovaly vyprávění a jsou i součástí 
knižně vydaného deníku. Výtvarný 
talent ovlivnil i její profesní dráhu – 
stala se akademickou malířkou. 

Žáci předali dárečky, které jí bu-
dou připomínat Hlučínsko i naši 
školu. Ona zájemcům napsala do 
přinesených knih věnování. Po pro-
hlídce Starého židovského hřbito-
va, Staronové i Pinkasovy synago-
gy jsme se plni dojmů vrátili domů. 

Některé současné události nazna-
čují, že historická paměť národa bý-
vá velmi krátká. Věřím, že v mých 
deváťácích zůstane po této neuvěři-
telné příhodě velmi hluboká stopa 
po osudu jedné konkrétní dívky, jež 
měla to štěstí, že hrůzy holokaus-
tu přežila. Poznání toho, že i v nej-
těžších podmínkách lze něco udělat 
pro zachování důstojnosti člověka, 
je pro nás všechny velmi cenné.    

Jarmila Polomská
pedagožka ZŠ Rovniny

Neuvěřitelný příběh z hodiny literatury

Na největší sekulární svátek na 
světě, na Den Země, jsme se na naší 
škole Hornická zaměřili 23. dubna. 

Zatímco žáci II. stupně se vydali 
společně s pedagogy uklízet okolí 
školy od odpadků, na I. stupni pro-
bíhala tato oslava formou naučné-
ho programu. Bylo připraveno de-
set stanovišť zaměřených na českou 
krajinu. U stanoviště Les měli žá-

ci za úkol poznávání zvířecích stop 
a podle obrázků měli určit, které 
činnosti se smí nebo naopak nemo-
hou v lese dělat. Na stanovišti Lou-
ka se seznámili s právě kvetoucími 
druhy bylin, keřů a stromů. U Ryb-
níka bylo úkolem poznat alespoň 
dva živočichy podle hlasového pro-
jevu. Posledním stanovištěm se sta-
la Skládka, u které se žáci naučili 

třídit odpad do správných kontejne-
rů. Zjistili také, jak dlouho se jed-
notlivé odpady v přírodě rozkládají. 
Za každé splnění úkolu byli odmě-
něni razítkem a sladkou odměnou. 
Vrcholem akce bylo kreslení křída-
mi na školní hřiště. Také ráda podě-
kovala žákům 9. B, kteří se podíleli 
na přípravách.        Eliška Nožinová

pedagožka ZŠ Hornická

Den Země na Hornické byl plný poučení
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Gymnázium Josefa Kainara se 
letos s úspěchem prezentovalo 
v Grandfinále soutěže v kategorii 
základních škol. 

Pečlivě jsme se na něj připravova-
ly den co den, tvrdě jsme pracova-
ly. A pak to přišlo. Brzy z rána jsme 
se vydaly vlakem do Brna a v 9 ho-
din jsme se registrovaly na Ekono-
micko-správní fakultě Masaryko-
vy univerzity, jež poskytla prostory 
pro studentské klání. Přes veškerou 
přípravu byl náš tým TriplePower 
ohromen nejen příjemným prostře-
dím, ale i očividnou sebejistotou 
všudypřítomných konkurentů, kteří 

Na Prezentiádě se děvčata z hlučínského
gymplu nelekla sebevědomé konkurence

Jarní měsíce každoročně přiná-
šejí žákům školy v ulici Generála 
Svobody v Hlučíně mnoho zážitků 
i akcí mimo školní lavice. V dubnu 
nejlepší „znalci“ dopravních před-
pisů a také dopravní zručnosti re-
prezentovali školu v okresním ko-
le dopravní soutěže v Opavě. Jak 
jsme obstáli? Výborně. Obě druž-
stva mladších i starších žáků obsa-
dila první místa. 

V květnu pět sportovců školy je-
lo změřit své síly s žáky jiných spe-
ciálních škol na sportovní stadi-
ón do Opavy. I tentokrát jsme byli 
ve všech atletických disciplínách 
úspěšní. Absolutním vítězem byl 
vyhlášen žák 9. ročníku naší školy 
Nikolas Kováč, který postupuje do 
krajského kola. Bronzovou medai-
li získala žákyně 7. ročníku Marie 
Černá. Poslední měsíc školního ro-
ku červen se ponese rovněž ve zna-
mení soutěží pro děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Vybra-
ní žáci budou v Ostravě soutěžit ve 
skládání puzzlí a nejlepší recitátoři 
se zapojí do soutěže s názvem Rádi 
recitujeme. S napětím budeme také 
očekávat, jak uspějeme v korespon-
denční výtvarné a literární soutěži 
opavských a regionálních základ-
ních a speciálních škol. Malé děti 
kreslily do soutěže obrázky na téma 
Divadlo, velcí se pokusili o literární 
práci.              Marcela Vyhlídalová

ředitelka školy gen. Svobody

Naše škola se má 
čím chlubit

již na první pohled byli ostřílenými 
prezentéry. Hodina pravdy nadešla. 
Děvčata z našeho týmu se nezalekla 
toho, že byla vylosována jako dru-
há v pořadí, aby předvedla, co umí. 

Děvčata si odnesla nejen diplomy, ale 
hlavně zkušenosti.                 Foto: archiv

Již tradiční akce Studenti studen-
tům Gymnázia J. Kainara v Hlučí-
ně se v dubnu uskutečnila v hlučín-
ském kulturním domě. 

Letos se její organizace ujala stu-
dentská samospráva v čele s Ma-
rií Haferovou. Podařilo se připravit 
bohatý program, který zahrnoval 
taneční vystoupení roztleskáva-
ček z kvarty, dramatické vystoupe-
ní v podání žáků tercie, kteří zahráli 

originální zpracování Popelky, po-
hybové vystoupení, které předved-
la mažoretka Kateřina Bartušková, 
i hudební vystoupení, o které se po-
starali žáci 3. A, učitel Jakub No-
vák a kapela ve složení Klára Her-
manová, Martin Glumbík a Barbora 
Plačková. Diváci slyšeli sólovou 
kytaru, duo housle-klavír a souboj 
dvou bubeníků v písni Cotton Eye 
Joe. Nakonec se dočkal bouřlivého 

potlesku také Tomáš Duda se svým 
kouzelnickým číslem. Programem 
provázeli František Solař a Matěj 
Svozil, kteří si jako třešničku na 
dortu připravili vtipnou talk show 
s profesorem Jakubem Novákem.

Závěr patřil školní hudební sku-
pině, která měla takový úspěch, že 
hrála i po oficiálním ukončení akce.

Markéta Haburová
pedagožka Gymnázia J. Kainara

Studenti opět ukázali, co dovedou

Neměla tím možnost sledovat, jaké 
chyby dělají oponenti, aby si připo-
mněla, čeho všeho se musí vyvaro-
vat. Neměla čas sledovat konkuren-
ci a uvědomit si, jak je to vlastně 
všechno jednoduché. Tím vším za-
tížen stanul tým TriplePower před 
porotou. Vendula Černá, Jolana 
Kurková a Barbora Plačková hrdě 
bojovaly a vybojovaly třetí místo 
mezi sedmnácti konkurenčními tý-
my! A to je příběh o tom, jak jsme 
získaly první pohár do naší sbírky 
pohárů z Prezentiády.          

Věra Miketová
pedagožka Gymnázia J. Kainara

Žáci 9. ročníku naší školy Hornic-
ká  se již tradičně zapojili do sou-
těže Mladý chemik ČR. V celém 
kraji se zúčastnilo 1 689 dětí z 61 
škol. V regionálním kole bojova-
lo o účast v celostátním kole 33 žá-
ků. Nejlepším z nich byl náš Denis 
Šimíček, který vybojoval  1. mís-
to. Velkým úspěchem byl i výsle-
dek dalších dvou našich žáků Hyn-
ka Baturného, který skončil pátý, 
a Kryštofa Kastowského, který byl 
osmý. Hynek Baturný, Dominik 
Schoffer a Denis Šimíček repre-
zentovali naší školu i v chemické 
olympiádě a první dva jmenovaní 
postoupili z okresního kola z 1. a 3. 
místa do krajského kola, kde Hynek 
Baturný obsadil 9. místo. Svou prá-
ci zúročil i v krajském kole mate-
matické olympiády dvanáctým mís-
tem.              Bronislava Halusková

pedagožka ZŠ Hornická

Žáci bodovali  
v soutěži chemiků

Přes 700 žlutých nafukovacích ba-
lónků, tedy tolik, kolik má žáků, 
potřebovala ZŠ Rovniny v Hlučí-
ně k dotvoření sluníčkové atmosfé-
ry své akademie, kterou uvedla ve 
čtvrtek a v pátek 3. a 4. května ve 
třech zcela vyprodaných představe-
ních. Tak obrovský byl zájem divá-
ků, kteří spolu s žáky a učiteli osla-
vovali 45. výročí založení školy. 

Příprava na akademii, kterou ško-
la pořádá co pět let, odstartovala už 
loni v listopadu. Žáci a učitelé vy-
mysleli a pak secvičili svá hudební, 
taneční i divadelní čísla. Celá aka-
demie byla hodně rozpohybovaná 
a hlavně starší ročníky nešetřily hu-
morem, takže kluci dokonce před-
vedli baletní číslo v bílých sukýn-
kách. Žádný výstup se neobešel bez 
sluníčka, které má rovninská škola 
v logu. Bývalí učitelé, kteří s chutí 
přijali pozvání ke společným osla-

Rovninská škola oslavila své 
45. výročí sluníčkovou akademií

vám, si odnášeli jako upomínku 
čerstvě upečené perníčky. 

„Naše škola si hodně zakládá na 
přátelské atmosféře, na duchu, kte-
rý se nám daří posilovat právě i ta-
kovými akcemi, jejich společnou 
přípravou, do které všichni vloži-
li hodně energie,” řekla zástupkyně 
ředitele školy Lenka Breitkopfová. 

„Rovninská škola má výborné re-
nomé, obrovskou prestiž. Je to zá-
sluha všech současných i bývalých 
pedagogů a dalších pracovníků ško-
ly. Moc ráda jsem využila příleži-

tosti jim na jejich akademii poděko-
vat. Byl to pro mě úžasný zážitek. 
Zvláštní díky si zaslouží učitelky 
Veronika Kadlecová a její maminka 
Jiřina Holá, které byly hlavními or-
ganizátorkami akademie. Na roky 
strávené v rovninské škole s láskou 
vzpomínají mnozí její bývalí žáci. 
Myslím, že vzpomínky na letošní 
akademii budou jednou patřit k těm 
nejkrásnějším. Tak to totiž bývá, 
když se společné dílo podaří,” řekla 
místostarostka města Hlučína Blan-
ka Kotrlová.                             (iga) 

Přípravy byly náročené a vystoupení se líbila.                         Foto: Darina Krejzlová

Příjemně neFORmální 
atmOSFéRu SI užIlI
I bývalí učItelé. 
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Město Hlučín pronajme prostory bývalé restaurace 
Brick v Kulturním domě Hlučín 

95. schůze Rady města Hlučína, konaná dne 21. května 2018, usnesení 
č. 95/14r), rozhodla 

o záměru pronájmu části nebytových prostor v I. PP 
o výměře 59,06 m2 a v I. NP o výměře 209,20 m2 

v objektu čp. 124 v k. ú. Hlučín, 

formou výběrového řízení obálkovou metodou:
- za účelem provozu, kavárny, vinárny, restaurace apod.

- bez určení minimální ceny pronájmu nebytových prostor
- se stanovenou zálohou na náklady na energie, údržbu daných prostorů 

ve výši  5 000 Kč/měsíc, tj. 60 000 Kč/rok
 - na dobu určitou min. 10 let s tím, že v případě ukončení nájmu, ze 

strany nájemce nemá nájemce nárok na náhradu nákladů za zhodnocení 
předmětu nájmu,

- s kritériem, výběru zájemce – využití nebytových prostor, nabídková 
cena, termín otevření nejpozději do devíti měsíců od uzavření smlouvy 

o nájmu
- s podmínkou:

- zajistit otevírací dobu zařízení minimálně úterý až neděle
- umožnit používání wc v I. nP objektu čp. 124 v k. ú. Hlučín návštěvní-

kům dětského hřiště vybudovaného u Kulturního domu Hlučín v otevíra-
cí době zařízení

- stanovila  termín ukončení  podávání nabídek do 17 hodin 30. 7. 2018

bližší informace podá a prohlídku prostor zajistí SaK Hlučín,  veronika 
antončíková, telefon 733 712 991

Město Hlučín prodá jednopokojový byt 

93. schůze Rady města Hlučína, konaná dne 9. května 2018, usnesení 
č. 93/10e), rozhodla o

záměru prodeje bytové jednotky č. 1347/10,
o velikosti 1+1, Cihelní 3, v Hlučíně

včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 1347 
a pozemku parc. č. 3088/4 v k. ú. Hlučín, obálkovou metodou s určením 
minimální kupní ceny ve výši  550 000 Kč, a stanovila termín ukončení 

podávání nabídek na 6. srpna 2018 do 17 hodin.
bližší informace podá odbor městského majetku městského úřadu
Hlučín, prohlídky bytu se uskuteční 27. 6. a 25. 7. 2018 v 15 hodin.

Město Hlučín prodá část pozemku 

95. schůze Rady města Hlučína, konaná dne 21. května 2018, usnesení 
č. 95/14q), rozhodla o

záměru prodeje pozemku parc. č. 3071/215
- trvalý travní porost o výměře 583 m2  a pozemku parc. 

č. 3071/685 - trvalý travní porost o výměře 23 m2

v  k. ú. Hlučín, obálkovou metodou s určením minimální kupní ceny ve 
výši 411 250 Kč, a stanovila termín ukončení podávání nabídek na 

6. srpna 2018 do 17 hodin

bližší informace podá odbor městského majetku městského úřadu 
Hlučín, eliška Pavlíková, telefon 595 020 266

Město Hlučín pronajme nebytový prostor 
kousek od Mírového náměstí  

95. schůze Rady města Hlučína, konaná dne 21. května 2018, usnesení 
č. 95/14s), rozhodla 

o záměru pronájmu části nebytových prostor
o výměře 31,27 m2 v I. NP, budovy čp. 19 v k.ú. Hlučín

která je součástí pozemku parc.č. 47 v k.ú. Hlučín za účelem zřízení pro-
dejny, provozovny služeb

bližší informace podá a prohlídku prostor zajistí odbor městského 
majetku městského úřadu Hlučín, eliška Pavlíková, telefon 595 020 266

Například plasty, ale i další ne-
vhodné příměsy se opakovaně ob-
jevily v bio popelnicích v Hlučíně. 

„Bohužel se stává, že někteří ob-
čané dávají do hnědých popelnic na 
bioodpad i odpadky, které do nich 
určitě nepatří, například plastové 
sáčky. Tím znehodnotí celý náklad 
bioodpadu,“ uvedla vedoucí odboru 
životního prostředí Soňa Prášková. 
V dubnu a květnu firma Marius Pe-

dersen opakovaně zdokumentovala, 
že bioodpad z Hlučína není v po-
řádku. Biopopelnice má přitom ka-
ždá domácnost samostatně u svého 
rodinného domu. 

„Moc prosíme obyvatele města, 
aby třídili bioodpad zodpovědně. Je 
přece škoda, že když několik jed-
notlivců pokazí snahu všech svých 
sousedů, kteří třídí poctivě,“ dopl-
nila Soňa Prášková.                        (iga)  

Plasty do bioodpadu nepatří

takto vypadal v dubnu bioodpad dovezený z Hlučína.
Foto: archiv firmy marius Pedersen

Ekologické sáčky na psí exkre-
menty si mohou na hlučínské rad-
nici vyzvednout zdarma všich-
ni majitelé, kteří za své psy hradí 
v Hlučíně poplatky. 

Držitel psa v bytovém domě má 
nárok na 100 sáčků pro jednoho 
pejska na rok, majitel psa v rodin-
ném domku, kde se platí nižší po-
platky, si může vyzvednout 50 sáč-
ků. „Sáčky se vydávají na úřadě 
v budově B v pokladně, která je 
v přízemí vlevo. Po rychlejší vyří-
zení bude vhodné, když si žadatel 
vezme s sebou doklad o zaplacení 

místního poplatku za psa,“ infor-
movala Dana Baladová z finanční-
ho odboru Městského úřadu Hlučín. 

„Množství sáčků samozřejmě ne-
pokryje celoroční spotřebu. Jejich 
rozdáváním chceme hlavně inspiro-
vat majitele psů, aby po svých pej-
scích uklízeli, a také je informovat, 
že existují i ekologičtější postupy, 
než je používání plastových sáčků. 
Jinak jsme na radnici přesvědčeni, 
že povinností každého majitele je 
postarat se o svého pejska bez asis-
tence radnice,“ uvedla místostarost-
ka města Blanka Kotrlová.      (red)

Sáčky na psí exkrementy jsou 
k vyzvednutí v pokladně
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Pouhých pět let trvalo mladému 
oddílu florbalistů v Hlučíně, než 
se propracoval z nejnižší soutěže, 
v níž začínal, přes Moravskoslez-
ský přebor, až do Moravskoslezské 
ligy. Ze sedmé do šesté ligy postou-
pili hlučínští florbalisté v této sezó-
ně. 

„Mistrovská sezona 2017/2018 
pro nás byla mimořádně úspěšná. 
Po osmnácti vítězstvích, dvou remí-
zách jsme v dubnu skončili na prv-
ním místě tabulky. Můžeme tak sla-
vit celkově čtvrtý postup v pouhých 
pěti sezonách,“ prozradil předse-
da a zakladatel Florbalového klubu 
Hlučín Tomáš Plaček. 

Aktuálně se florbalisté připravují 
na letních neligových turnajích pod 
širým nebem, nová ligová sezóna 
začne družstvům muži A, muži B, 
muži C, juniorům a dorostencům 
opět v září. Chystat se na florbalo-
vou kariéru budou i začínající spor-
tovci v družstvech starších i mlad-
ších žáků, elévů a v přípravky, 
kteří zatím nejsou zapojeni do ofi-
ciálních soutěží. V příští sezoně na 
ně čekají neligové turnaje a přátel-
ské zápasy, v nichž budou získávat 
první hráčské ostruhy. Aktuálně má 
hlučínský florbalový klub více jak 
200 aktivních členů. Převažuje mlá-
dež, 127 hráčů je do 19 let. Navíc 
oddíl stále přijímá ve všech věko-

vých kategoriích nové adepty toho-
to dynamického kolektivního spor-
tu, který našel v Hlučíně v krátkém 
čase své pevné místo. 

Florbalový tým v Hlučíně vzni-
kl na podzim roku 2012. V první 
sezoně 2013/2014 se přihlásil do 
Opavské ligy, kde hned slavil svůj 
první postup. Do České florbalové 
unie (ČFbU) se oficiálně zaregist-
roval v roce 2014 a ve druhé sezo-
ně tak nastoupil do oficiální soutěže 
ČFbU. Opět ji zakončil postupem. 
Stejně dopadla i třetí sezona a hlu-
čínští florbalisté se mohli pochlubit 
neuvěřitelnou bilancí tří postupů za 
tři sezóny. 

„Ve čtvrté sezóně 2016/2017 jsme 
skončili na třetím místě, takže nám 
postup těsně utekl, protože ve vel-
ké konkurenci postupuje vždy jen 
první v tabulce. Nicméně letos jsme 
navázali na předchozí trend, když 
jsme za celý rok neprohráli ani je-
den zápas,“ doplnil Tomáš Plaček. 

Pro své tréninky využívají hlučín-
ští florbalisté hned několik tělocvi-
čen a sportovních hal, nejen v na-
šem městě.

„Máme každý týden osm tréninko-
vý jednotek, takže trénujeme v hale 
na Varenské v Ostravě, v tělocvičně 
Základní školy Rovniny a ve Spor-
tovní hale Hlučín. Domácí zápa-
sy bohužel musíme hrát v Ostravě, 
nebo v Bolaticích, protože v Hlučí-
ně není sportovní víceúčelová ha-
la, která by splňovala parametry 
pro oficiální zápasy. Dostatek místa 
nemáme ani pro své tréninky,“ po-
vzdechl si Tomáš Plaček.  

Florbalisté tak logicky patří 
k týmům, které nejvíce usilují o vy-
budování nové víceúčelové haly 
v Hlučíně. 

„Máme druhou největší hráčskou 
základnou hned po fotbale a také 
sportovní výsledky, na které může 
být město pyšné. O florbal je me-
zi hlučínskou mládeží velký zájem, 
takže bychom se mohli dále rozši-
řovat, když nám to umožní podmín-
ky a technické zázemí. Proto o vy-
budování haly usilujeme na všech 
frontách už tři roky, proto jsme také 
měli hojné zastoupení i na hlučín-
ském fóru, kde se o hale diskutova-
lo. Moc nám na ní záleží. Současná 
hala nejenže nesplňuje paramet-
ry pro oficiální soutěže, ale navíc 
je plně vytížená. Máme v ní jediný 
trénink týdně,“ prozradil předseda 
FBC Hlučín. 

Pro novou halu, jejíž výstavba se 
po letošním březnovém veřejném 
fóru ocitla mezi prioritními TOP 
příležitostmi města, už je hotová 
studie. Florbalisté doufají, že se v 
dohledné době začne dělat projek-
tová dokumentace. 

„Nová hala by měla splňovat roz-
měry hřiště pro oficiální zápasy 
všech družstev, mohli bychom v ní 
pořádat domácí zápasy a turnaje. 
Věříme, že se do ní jednou přemís-
tí všechna naše družstva a budou se 
v ní konat všechny naše tréninky 
a zápasy. Bude to významný posun 
nejen pro pohodu hráčů, ale také 
pro jejich lepší kontakty napříč vě-
kovými kategoriemi,“ uzavřel To-
máš Plaček.           Ivana Gračková

Florbalisté mají nárok na odpočinek,
v páté sezoně zvládli čtvrtý postup! 

Oddíl hlučínských florbalistů v plné sestavě.                                                                                                                 Foto: tomáš teska

DalŠímu ROZvOjI 
HlučínSKéHO FlORbalu 
by nejvíce POmOHla 
nOvá SPORtOvní 
víceúčelOvá Hala.  

Dance show ukáže 
úspěšné choreografie

Karviná patřila 12. a 13. května 
mažoretkám, které se sjely na fi-
nále Mistrovství České republiky 
v mažoretkovém sportu. Hlučínské 
Ballerisimo si opět odvezlo sadu 
medailí hlavně v kategorii littleka-
detek a také postupy na letošní mis-
trovství Evropy i světa. Do chor-
vatské Crikvenice na Mistrovství 
Evropy v mažoretkovém sportu od-
jedou nominované dívky už v po-
lovině června, po letním odpočin-
ku začnou trénovat na mistrovství 
světa, které se letos koná v Praze. 
Domácí publikum potěší děvčata 
z Ballerisima v sobotu 9. června od 
14 hodin. V Kulturním domě Hlu-
čín představí všechny své letošní 
choreografie.                            (iga) 

Volejbalistům skončila
sezona a přibyl dar

Oddíl hlučínského volejbalu uza-
vřel další sezonu, kterou hrála čty-
ři družstva. Družstvo mužů trené-
ra Miroslava Kvapila skončilo ve 
2. lize šesté z deseti účastníků sku-
piny C, ženy pod vedením Martina 
Večeři byly 12. v krajském přebo-
ru, který hrálo čtrnáct týmů. Žačky 
trenérky Veroniky Zoubkové jsou 
v krajské tabulce na 26. příčce, ve 
skupině G obsadily třetí místo. Nej-
menší dívky ve věku od devíti do 
dvanácti let se zatím se sportem se-
znamují. Pod vedením trenérky Zu-
zany Crhové se zapojily do turna-
jů barevného volejbalu.  „Náš oddíl 
také pořádal čtyři turnaje,“ infor-
moval organizační pracovník klu-
bu František Košař. Osobně oddíl 
moc potěšil. Odměnu, kterou dostal 
od města Hlučína spolu s oceněním 
pro sportovní osobnost roku 2017, 
se rozhodl věnovat v plné výši do 
klubové pokladny.                     (iga) 

 

Mladí fotbalisté 
změří síly se špičkou

 Kluci z týmu U 13 fotbalového 
klubu FC Hlučín změří síly s nej-
lepšími týmy z Česka, Slovenska 
i Polska. Na turnaji, který pořá-
dá FC Hlučín na domácím stadio-
nu 16. a 17. června, budou bojovat 
proti Spartě, Slávii, Plzni, Baníku, 
Slovanu Bratislava či Spartaku Tr-
nava. Vstup na stadion bude zdar-
ma. „Hrát s takovými týmu bude 
pro kluky zážitek, ale i cenná zku-
šenost,“ řekl Aleš Březovský, ma-
nažer FC Hlučín.                      (iga)  
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KAM V HLUČÍNĚ V ČERVNU

volný čas

n

Nová výstava Fenomén igráček 
představí v Muzeu Hlučínska pro-
fesi, která je městu více než vlastní. 
Originálního igráčka z dílny Miro-
slava Svobody mohou návštěvní-
ci vidět jako hra-
ničáře, vojáka 4. 
hraničářského plu-
ku, který v Hlučíně 
sídlil. Chybět nebu-
de ani císař Vilém. 
Oba mají k měs-
tu úzký vztah. Hlu-
čín byl v letech 1742 
až 1920 součástí ně-
meckého státu. Po-
stava císaře Viléma 
tedy symbolizuje ně-
meckou minulost města. Sám císař 
dokonce Hlučínsko třikrát navštívil. 
Hraničář připomíná prvorepubliko-
vou éru, kdy v okolí města vzni-
kal mohutný systém železobetono-
vých fortifikací. Jednalo se o vůbec 
první opevňovanou oblast v mezi-
válečném Československu. V sa-
motném městě pak byly postaveny 
kasárny pro vojáky hraničářského 
pluku, kteří měli budované pevnos-
ti bránit. 

„Výstava Fenomén igráček se 

opět přesouvá do Slezska. Za sedm 
let svého putování navštívila ví-
ce než šedesát míst,“ uvedl Zdeněk 
Rauš, kurátor výstavy.  Výstava se 
zatím všude setkala s úspěchem jak 

u dětí, tak u jejich 
rodičů. „Někteří za-
vzpomínali, jaké-
ho kdo měl igráč-
ka, když byl malý. 
Další se na výstavě 
pochlubili vlastními 
postavičkami igráč-
ků. Budu rád, když 
výstava v Hlučíně 
bude stejně úspěš-
ná,“ doplnil kurá-
tor. Od 6. června do 

19. srpna se tak návštěvníci zámku 
mohou těšit na řadu igráčků nejrůz-
nějšího charakteru. Nebudou chy-
bět igráčci stavaři, dělníci, ale ani 
princezny a rytíři. Součástí výsta-
vy je i dětská herna. Výstavu Feno-
mén igráček o současnosti, vývoji 
a historii výroby této hračky pořá-
dá v Muzeu Hlučínska česká firma 
EFKO - karton, která igráčka vyrá-
bí, a Technické muzeem v Brně. 

Kateřina Goroškov Řeháková
mluvčí EFKO – karton

Fenomén igráček v muzeu

2. - 3.6. 9.00 - 18.00 mezinárodní výstava pivoněk KD Hlučín

5.6. 15.00 Setkání s jubilanty KD Hlučín

6. 6. 9.30 vernisáž výstavy Fenomén Igráček; potrvá do 19. 8. muzeum Hlučínska 

7. 6. 16.00 Zasedání zastupitelstva KD Hlučín 

8. - 10.6. motoscuk Hlučínské jezero

8.6. 19.00 beseda s matějem Ostárkem o vancouveru Zámecký klub

8.6. 18.00 Závěrečná vystoupení žáků ZuŠ Hlučín KD Hlučín

9.6. 14.00 ballerisimo dance show KD Hlučín

10.6. 18.00 Když tanec potkal jazz - baletní koncert skupiny Saltarores Dvůr měú Hlučín

17.6. 17.00 Závěrečné vystoupení baletu Hlučín KD Hlučín

21.6. 19.00 Koncert mHF leoše janáčka červený kostel

23.6. 9.00 Streetbasketbal Hlučínské jezero

29.-30.6. 15.00 Super Den – pohoda family fest Hlučínské jezero

Připravujeme na červenec a srpen 2018

8.7.  Festival kultury a řemesel Hlučínské náměstí

13. - 15.7. Prajzská řezbářská show a pivní slavnosti Hlučínské jezero

4.8. Guláš fest Hlučínské jezero 

11.8. Sun on lake Hlučínské jezero

18.8. nightrun Hlučínské jezero

31.8. Hlučínský krmáš a festival ohňostrojů Hlučínské jezero 

6.7. Fotbalové hřiště Darkovičky 

7.7. Hřiště u bývalého agitačního střediska Rovniny 

20.7. Hřiště malánky

3.8. Fotbalové hřiště Darkovičky

10.8. u asfaltového hřiště poblíž novostavby tělocvičny bobrovníky

17.8. Zahrada Rodinného centra naděje OKD

25.8. mírové náměstí

Projekce letního kina v červenci a srpnu

Minulý měsíc jsem se vrátil z vý-
měnného studijního pobytu z ka-
nadského Vancouveru a rozhodl 
jsem se povyprávět, jak se žije v ko-
lébce hokeje a druhé největší ze-
mi na zeměkouli, konkrétně v jed-
né provincii Britská Kolumbie. Je 
škoda nechávat si takovéto zážitky 
a poznatky pouze pro sebe, a pro-
to zvu všechny Hlučíňáky do zá-
meckého klubu na hlučínský zámek 
v pátek 8. června od 19 hodin. Na 
besedě povyprávím o studiích, ces-
tování, životě a společnosti v Kana-
dě. Na všechny se těším. 

Matěj Ostárek

Krása kanadské přírody.
Foto: archiv matěje Ostárka 

Matěj povypráví, 
jaké je být studentem 
ve Vancouveru

Otevřou prostranství
Jedna filmová projekce je v plánu 

také u kulturního domu pravděpo-
dobně v srpnu. „Chtěli bychom tak-
to otevřít nově upravené prostran-
ství, jakmile bude zcela hotové. 
Termín včas zveřejníme,“ řekla ve-
doucí Kulturního domu Hlučín Ve-
ronika Antončíková.                      (iga)
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Dolnobenešovstí zablokovali 
přechod, žádají přeložku silnice 
I/56. Osobně je podpořil i starosta 
Hlučína.                

Čtěte na straně 4

Zastupitelé budou rozhodovat, 
kolik jich bude po volbách. Sejdou 
se v kulturním domě ve čtvrtek 
7. června.

Čtěte na straně 3

Po dvou letech opět ožily darko-
vičské bunkry tradiční historicko-
-vojenskou akcí. Podívat se přišlo 
na 15 tisíc lidí. 

Čtěte na straně 2

Střecha kaple v Bobrovníkách 
se kompletně opravovala v květ-
nu. Společnost Red Střechy pro ni 
vyrobila novou věžičku i časovou 
schránku na svědectví o dnešní do-
bě. Tu uložili představitelé města 
do věžičky pro příští generace. 

V kapli se třikrát do roka kona-
jí mše svaté, vždy v květnu na po-
čest sv. Floriána, patrona hasičů, v 
červenci na počest sv. Prokopa a v 
srpnu dožínková, jako poděková-
ní za úrodu Od devadesátých let se 
o kapli spolu s dědečkem Evaldem 
Honusem starala Eliška Kotlářová, 
která po jeho smrti pokračuje v dě-
dečkově díle s přispěním mladší ge-
nerace. 

Na původním místě postavil nej-
prve dřevěnou kapli místní vrchní 
revírník Něborovský, který pro ni 
využil deputátní dříví. Honci se k 
ní chodili modlit před lovem, nebo 
po něm děkovali za úlovek svatému 
Hubertovi, kterému byla kaple za-
svěcena do roku 1815.

Poté „přišla veliká pohroma a 
bleskem byla kaple zničená do zá-
kladu. Místní občané se modlili ke 
sv. Prokopovi, aby zažehnal po-

Kaple v Bobrovníkách má novou věžičku

hromu, a slíbili mu jako odměnu, 
že postaví novou kapli k jeho cti a 
jménu,“ psalo se tehdy v kronikách. 

Na postavení nové kaple se sesbíra-
ly peníze mezi věřícími, kteří věno-
vali i materiál. 

Společnost Red Střechy instalovala na kapli novou věžičku pomocí hydraulické 
ruky.                       Foto: Ivana Gračková

DO čaSOvé ScHRánky 
jSOu nOvě ulOžené 
InFORmace O SOučaSnOStI 
S FOtOGRaFIemI měSta I S 
kReSbamI bObROvnIckýcH 
Dětí. 

Tradiční festival s novou značkou bude mít v 
červnu zastávku také v Hlučíně. Spojením festi-
valů Janáčkův máj a Janáčkovy Hukvaldy v ro-
ce 90. výročí toho staršího vznikl Mezinárodní 
hudební festival Leoše Janáčka, který odstarto-
val v Ostravě v pondělí 21. května a postupně 
putuje po různých sálech krajského města, zaví-
tá samozřejmě na Hukvaldy, ale také do mnoha 
dalších měst a obcí celého kraje. 

„Jsme pyšní na to, že jeden z koncertů festi-
valu se opět koná i u nás v Hlučíně, a to s pod-
porou města. Jsme rádi, že obyvatelům Hlučína 
přiveze jedinečný zážitek,“ řekl starosta Hlučí-
na Pavel Paschek. 

Festival v Hlučíně uvede ve čtvrtek 21. června 
v 19 hodin v Červeném kostele komorní kon-
cert se skladbami vídeňských klasiků a Tria Be-
dřicha Smetany v podání Eben tria. Na hous-

le bude hrát Roman Patočka, na violoncello Jiří 
Bárta a na klavír Terezie Fialová.  

„Soubor, jehož název je odvozen od jména 
klavíristy a skladatele Petra Ebena, vybral pro 
své vystoupení v Hlučíně excelentní program z 
pokladů světové komorní tvorby 18. a 19. stole-
tí. K tomu přidal dílo, které Smetana napsal pod 
dojmem z předčasné smrti své dcery,“ uvedl ře-
ditel festivalu Jaromír Javůrek.                    (iga)

Hudební festival Leoše Janáčka se zastaví také v Hlučíně 

Nová kaple v římském stylu, který 
dodnes zůstal zachován, byla posta-
vena v roce 1820. Když národní vý-
bor po II. světové válce nereagoval 
na opakovaná upozornění obyvatel, 
že se kaple může kvůli válečným 
trhlinám a poškozením způsobe-
ným rozrůstajícími se lipami zřítit, 
ujali se její opravy opět místní lidé. 
Peníze se mezi věřícím sbíraly i na 
mších za bobrovnické občany pad-
lé v I. i ve II. světové válce. Protože 
jejich jména namohla být za soci-
alismu na oficiálních památnících, 
umístili je lidé na pamětní desky do 
kaple, kde jsou doposud.

Hornický důchodce a bývalý před-
seda městského národního výbo-
ru Josef Andrýsek se se angažoval 
v zařazení kaple mezi kulturní pa-
mátky. Zorganizoval další pomoc-
níky a společnými silami kapli vy-
spravili. Pomohli místní důchodci 
Josef Ballarin a Heinrich Scheffzik, 
přidala se i Marie Jurčková, proto-
že kaple stála na pozemku jejich ro-
dičů, manželů Gajdečkových. Elek-
trické rozvody opravoval Josef 
Návrat. Lustr vyrobil Walter Kluč-
ka se synem Pavlem. Zhotovili ho 
z dílů, které dodal Felix Gurzan. 
Mnoho oprav ale přišlo na řadu až 
v 90. letech. Zakoupil se také nový 
lustr i nový obraz svatého Prokopa. 
V roce 2002 se podařilo z darů věří-
cích koupit též nové lavice. 

Ivana Gračková

míStO KytIčKyn
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Přivítali jsme:
Šárka Koldová *2018
Tobiáš Pytlík *2018
Adéla Bobková *2018
František Heider *2018
Eliška Kovářová *2018
Tomáš Medvec *2018
Samuel Polda *2018
Nella Balogová *2018
Patrik Marek *2018
Marie Hedvika Svobodová *2018

Jubilanti:
Felicitas Klučková *1928
Hildegarda Tomisová *1928
Alžběta Císková  *1932
Evald Olšák *1933

naPSalI jSten

UPOZORNĚNÍ: PříSPěvKy v RubRIce NAPSALI JSTE ZveřejŇujeme

beZ ReDaKčnícH úPRav.  nevyjaDřují náZOR ReDaKční RaDy.

Slavnostní koncert potěšil i nepotěšil
Na koncert Václava Hudečka, kte-

rý se konal 5. května, jsme po dlou-
hé době zavítali do našeho kultur-
ního domu. Očekávání příjemného 
podvečera se bohužel nekonalo. 
Netýká se to ale vlastní hudební 
produkce, natož výkonu Mistra Hu-
dečka.

Hlavním rušivým jevem byl po-
hled na jeviště. Černé pozadí, před 
ním černě oděni hráči a sedm os-
tře zářících světel z notových pultů 
směrem do hlediště. 

Rovněž jsme postrádali uvedení 
vlastního koncertu, kde by se krátce 

představilo opavské komorní těleso 
a moderátor by rovněž požádal pu-
blikum, které vždy nemusí být na-
tolik vyspělé, aby s potleskem po-
čkalo až na konec každé skladby. 
Tak se bohužel stalo, že Čtvero roč-
ních dob bylo přerušováno nejméně 
desaterým potleskem.

Člověku se chce nostalgicky pos-
tesknout, kde jsou ty časy, kdy ko-
lega Bernard Bedrunka uváděl té-
měř všechny kulturní akce, konané 
v Hlučíně, svým typickým „Vážení 
a milí přátelé …..“ 

František Kubla

Zájem o zájezd na jarní Floru byl 
opět velký, jelo nás 53! Díky le-
tošnímu jaru byly venkovní záho-
ny v plném květu, a to jak v hlavní 
aleji, tak u pavilonu G, kde rozkvet-
lé tulipány vytvořily pestrobarevný  
koberec. 

Flora letos slaví 60. narozeniny 
a proto centrální výzdoba pavilonu 
A byla zcela atypická: shora vise-
ly desítky kytic, mohlo se pod ni-
mi procházet nebo si sednout a ko-
chat se.

Odpoledne jsme zamířili do Tova-
čova, kde jsme měli na zámku do-
mluvenou prohlídku. Ten má dlou-
hou historii. Založen byl v 11. stol. 

jako útočiště lovců, zanedlouho 
přestavěn na vodní tvrz. V 15. stol. 
jej majitel panství přestavěl v rene-
sančním slohu. Také byla roce 1492 
postavena Spanilá věž vysoká 96 
m! Posledními majiteli zámku byli 
Guttmanové, kteří jej koupili v ro-
ce 1887. Zbohatli na exportu uhlí 
z Ostravska do Vídně, a proto mo-
hl David Guttman  nechat pro svou 
manželku přistavět nové křídlo se 
vstupním schodištěm podle Vídeň-
ské opery. Také se nás část na něm 
vyfotografovala. A jako vždy jsme 
výlet zakončili v cukrárně...

Jana Sabolová
předsedkyně ZO ČZS

Narozeninová Flóra byla úžasná

účastníci zájezdu se vyfotili na schodišti tovačovského zámku.
Foto: archiv ZO čZS Hlučín-město

Nejsme ještě v polovině roku 
a v našem spolku 55+ už máme za 
sebou šňůru pěkných akcí. Daří se 
nám spolupracovat s dalšími spol-
ky, jako jsou třeba Iris z Hlučína 
nebo Soul z Rychvaldu.

Kulinářské jistoty či experimen-
ty jsou sice materiálním základem 
pravidelných schůzek ve Sleza-
nu na Mírovém náměstí, ale zce-
la jistě nejsou jediným cílem. Čle-
nové a nečlenové spolku se mohou 
ve čtvrtky setkávat u hudby či tance 
svého mládí. 

V pátek 18. května jsme se sešli 
u čajového obřadu a poté u rytmů 
bubnů djembe. Někteří z členů již 
mají osobní zkušenosti z letního 
bubnování v Jeseníkách. Byl to sil-

ný zážitek, a proto jsme si ho rádi 
zopakovali. Osvědčenou akcí jsou 
blešáky. „Každé zboží má svého 
kupce”, praví jakási markentingo-
vá poučka. Vždycky něco najde-
te. Vždycky chcete něco poslat dá-
le. Tentokrát se tradiční blešák bude 
konat ve čtvrtek 21. června od 10 
do 16 hodin ve Slezanu. Přineste 
a odneste. Jen oblečení ne. 

Protože mnohé naše dámy nejsou 
vždy nadšené nabídkou konfekční-
ho oblečení, hledáme návrháře s ná-
pady a vizí, aby pro naše členky na 
míru naskicovali trendy šatník ne-
jen na léto. Návrháři mladí duchem 
se mohou hlásit na chcitoumet@
gmail.com.     Růžena Dvořáčková

předsedkyně spolku Sousedé 55+

A jak bývá dobře u sousedů?

Hrozí riziko požárů
Chtěl bych požádat všechny ná-

vštěvníky krajiny, aby u tzv. křížků 
a obrázků, ať už v lese, či na polích, 
nezapalovali svíčky či svícny. Hro-
zí, že je vítr či zvěř vyvrátí. Násled-
ný požár by mohl zlikvidovat cenné 
přírodní hodnoty. Riziko roste v po-
sledních letech poznamenaných ex-
trémním suchem. Nenechte se zmý-
lit, požáry se objevují i na podzim či 
v zimě, natož uprostřed léta. Ze své 
praxe znám případy, kdy se podaři-
lo vypátrat viníka, po kterém se ná-
sledně vymáhala škoda. A ta může 
dosáhnout astronomických částek, 
třeba u lesa v milionech korun. Pro-
to choďte do přírody, ale chovejte 
se tam ohleduplně a opatrně. 

Tomáš Matýsek
občan Darkoviček

a pracovník Lesů ČR

naPSalI jSten

v květnu se Sousedé 55+ vypravili společně také na májový pochoďáček. 
 Foto: miroslava Kopčajová



- 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

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

Stavební firma Ricka Karel s. r. o.
v Hlučíně přijme na HPP

zedníky, obkladače, sádrokartonáře,
instalatéry a tesaře. 

Firma nabízí zaměstnanecké benefity,
nadprůměrné platové ohodnocení,

smlouvu na dobu neurčitou. 

Nástup možný ihned. 
Tel.: 737 732 113 (7 - 15 hod.) 

Osobně na ulici Opavská 8a, Hlučín 
(7 - 15 hod.)

Prodej vína • Degustace 
Sommeliérské služby

jen tak na večer, na svatby, oslavy 
nebo firemní večírky

Otevřeno: pátek 15 – 18 hod a
kdykoliv po tel. domluvě

Rozvoz zdarma každou středu 
již od 6 ti lahví – Hlučín, Ostrava a okolí

Ing. Jan Mikulčík
Na Krásné vyhlídce 3, Hlučín

www.vinomikulcik.cz
tel. 732 23 93 45



RYKY-AREÁL, s.r.o.
mandlování, žehlení a praní prádla
čistírna koberců
celkové čištění automobilů
čištění koberců a sedaček, i kožených
půjčovna čisticích strojů na koberce
úklidové práce
prodejna drogerie

www.rykaluk.cz
tel: 595 043 509, 603 954 300

viléma balarina 1910/5, 74801 Hlučín




