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hlučínskénoviny

Pět chlapů z Hlučínska vyra-
zilo na pětidenní duchovní 
pouť. Vyprávět o ní budou 
28. března na zámku.  

Lukáš by měl odjet na další 
intenzivní rehabilitace. Peníze 
z víček ale zdaleka nestačí.

Revitalizace štěrkovny by měla 
začít letos v září. Ministerstvo 
financí vyhlásilo výběrové 
řízení na dodavatele stavby.

Čtěte na straně 2 Čtěte na straně 2 Čtěte na straně 9

Město bude mít další květnatou louku. K té, 
kterou na soukromém pozemku u cihelny v ro-
ce 2015 založil spolek Agri Nostra, přibude dal-
ší v centru města pod farní zahradou. Lokalitu 
vybrala nová komise pro městskou zeleň, do-
poručil ji autorizovaný architekt pro obor kra-
jinářské zeleně Petr Ondruška, který aktuálně 
zpracovává generel zeleně pro město Hlučín, 
a také městský architekt Jan Richter. 

„Požadavků na vytvoření více lokalit s při-
rozeným biotopem v Hlučíně přibývá. V reak-
ci na ně město vytipovalo vhodnou lokalitu, 
kterou už letos na jaře oseje městská obchodní 
společnost TS Hlučín lučními květinami. Lou-
ka přispěje k udržení ekologické rovnováhy ve 
městě,“ uvedla vedoucí odboru životního pro-
středí Městského úřadu Hlučín Soňa Prášková. 

Novou louku připraví pracovníci městské fir-
my TS Hlučín. Zorají a srovnají povrch a za-
sadí speciální travní směs s vysokým obsahem 
semen lučních květů. 

„Na louku ale nebude možné vstupovat, jinak 
by se květiny poničily,“ upozornil ředitel TS 
Hlučín Roman Šťastný. Další  místa pro květ-
naté louky chce město vybrat v příštím roce.  

Na jaře přibude v Hlučíně také několik mla-
dých stromů. Třináct dubů se bude vysazo-
vat v aleji ve Vinohradské ulici, po jedné lípě 
přibude na sídlišti OKD v ulici B. Němcové 
a na hřišti u Kulturního domu Hlučín, za ním 
pak dva habry. Nové stromy jsou v plánu také 
v Hornické ulici na sídlišti OKD. 

„Při dalších výsadbách budeme zohledňo-
vat možnost také výsadby keřů s bobulemi pro 

ptáky. Pro ně také nyní vyvěsíme šest nových 
hnízdních budek. Umístěny budou na sídlišti 
OKD, kde máme prioritně zájem podpořit pta-
čí populaci,“ doplnila Soňa Prášková. Vhodné 
typy budek konzultoval odbor životního pro-
středí s odborníky z Agentury ochrany přírody 
a krajiny.

Zásadního ošetření se letos dočkají stromy 
v aleji sakur v ulicích J. Nerudy a Jarní. „U se-
dmadvaceti stromů necháme provést odborný 
zdravotní a bezpečnostní ořez a ve vhodných 
prolukách, samozřejmě s ohledem na stávají-
cí ochranná pásma inženýrských sítí, dosadí-
me nové stromy,“ vysvětlila Soňa Prášková.  
Revitalizaci sakurové aleje doporučila komise 
pro zeleň, protože stromy jsou ve špatném sta-
vu.                                                              (iga)

Ve městě přibude květnatá louka i nové stromy

VeLký zájeM PřiHLížejícícH 
oPět VyVoLaLa 
koMentoVaná zabijačka 
V tRadičníM PRoVedení. 

Hlučínský masopust, jehož kdy-
si silnou tradici loni oprášila skupi-
na místních nadšenců v čele s Lu-
kášem Krčkem, se letos v polovině 
února fakt vyvedl. Hlavně děti potě-
šila přítomnost koní v masopustním 
průvodu. Harmonikář Eda, s nímž 
si do Restaurace u Bětky přišlo po-
sedět mnoho návštěvníků akce, říz-
ná hudba Hlučíňanka i cimbálovka 
Friš se zasloužili o bujarou atmo-
sféru lidové zábavy. Velký zájem 
opět vzbudila komentovaná zabi-
jačka, i když se na náměstí čuník 
samozřejmě už jen porcoval. 

„Velkou pozornost jsme věnova-
li obsazení stánků. Víme, že jich 
na našem masopustu není mnoho, 
ale nechceme  ze setkání dělat ko-
merční akci. Proto nezveme stán-
kaře, kteří přijíždějí na akce s jedi-
ným cílem vydělat. Většinu stánků 
tak obsluhoval dokonce vždy někdo 
z organizátorů akce, další provozo-

Masopust v Hlučíně má i vlastního medvěda

vali místní drobní podnikatelé a ka-
várníci,“ prozradil hlavní iniciátor 
povedené akce Lukáš Krček. 

Stejně jako loni i tentokrát se jen 
zaprášilo po kreplích, tedy koblíž-
cích, které nesmí chybět na žád-

ném masopustu. Velký zájem byl 
i o produkty řeznictví. No a samo-
zřejmě největším lákadlem pro ná-
vštěvníky byl průvod masek, mezi 
nimiž nechyběl ani nezbytný med-
věd. „Sehnat v době masopustu 

kostým medvěda je zhola nemožné. 
Proto jsem ho už na loňský ročník 
vyrobil. Trvalo mi to s přestávkami 
tak osm hodin. Ale jsem rád, že teď 
máme vlastního medvěda,“ doplnil 
Lukáš Krček. 

„Pro nás je potěšující, že se v Hlu-
číně dala dohromady parta lidí, kte-
rá organizuje řadu komunitních akcí 
zejména ve vazbě na naši křesťan-
sko-katolickou historii. Že město 
jako instituce nemusí být jejich po-
řadatelem, ale pouze pro ně posky-
tuje vstřícné zázemí, považujeme 
za ten nejlepší důkaz silné občan-
ské angažovanosti lidí z Hlučína. 
A jsme na ně pyšní. Ostatně proto 
jsme organizátorům i letos s chu-
tí a důvěrou poskytli předem stano-
vený finanční rozpočet na pořádá-
ní obdobných občanských setkání 
i maximální technickou podporu 
naší, k tomu určené, městské pří-
spěvkové organizace Sport a kultu-
ra Hlučín,“ prohlásil starosta Hlu-
čína Pavel Paschek, který na úvod 
průvodu předal rozpustilým maška-
rám symbolické klíče od městských 
bran.                        Ivana Gračková

Pro hlučínský masopust se komentovaná zabijačka postupně stává fenomé-
nem, takže pořadatelé zvažují, že ji zařadí i v dalších letech.

Foto: ivana Gračková
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V  únoru  přišla  jed-
na  radostná  zpráva: 
už v září letošního ro-
ku by měly začít práce 
na  sanaci,  revitaliza-

ci a rekultivaci Hlučínského jezera. Ve 
čtvrtek 14. února vypsalo Ministerstvo 
financí  ČR  výběrové  řízení  na  společ-
nost, která by měla stavbu provést. Vše 
by měla  stihnout  do  konce  roku  2021. 
V  den,  kdy  zasedli  zastupitelé  ke  své-
mu únorovému  jednání,  se  zodpovědní 
pracovníci ministerstva  sešli  na  jezeře 
s představiteli patnácti firem, které mají 
o zakázku zájem, aby si na místě ujasni-
li technické detaily. Teď už nezbývá než 
věřit,  že  se  napodruhé  podaří  soutěž 
dotáhnout do zdárného konce a vybrat 
zdatného  realizátora  stavby,  význam-
né nejen pro Hlučín, ale pro celý kraj. 
V regionu bychom totiž asi těžko hledali 
místo s větším rekreačním potenciálem, 
než je právě Hlučínské jezero. Revitali-
zace je ovšem nezbytnou podmínkou pro 
jeho další rozvoj. Už dnes začínáme dis-
kutovat o možnostech jeho dalšího vyu-
žití. Zároveň ale chceme zlepšit rekrea-
ci na jezeře už pro tuto sezonu. Prvním 
krokem, který by do budoucna neměl ni-
jak ovlivnit stavební práce na budová-
ní protipovodňové ochrany, která bude 
hlavní součástí projektu, je stavba hřiš-
tě s dětskými herními prvky a také něko-
lik vodních atrakcí. Takže letošní léto na 
jezeře, pokud bude přát počasí, si určitě 
zase užijeme.                   Pavel Paschek

město

Nesu radostnou novinu

Město Hlučín získalo odměnu ve 
výši 30 tisíc korun z motivačního 
programu firmy Elektrowin.  

„V rámci Motivačního programu 
společnosti pro spolupracující měs-
ta a obce získalo město Hlučín od-
měnu za rok 2018. Použili jsme ji 
na částečnou úhradu nového kame-
rového systému ve sběrném dvoře 
městské obchodní společnosti TS 
Hlučín v Markvartovické ulici, je-
hož modernizace se v současnosti 
připravuje,“ prozradila vedoucí od-
boru životního prostředí Městského 
úřadu Hlučín Soňa Prášková.  

Smlouvu o zajištění zpětného od-
běru elektrozařízení má město se 
společností Elektrowin uzavřenou 
už od roku 2006. 

Firma provozuje kolektivní sys-
tém pro zpětný odběr, oddělený 
sběr, zpracování, využití a odstraně-
ní elektrozařízení a elektroodpadu. 
Má po jednom kontejneru v Darko-
vičkách, Bobrovníkách i v Hlučíně, 
jeden je také ve sběrném dvoře, fir-
ma za jejich provoz městu nic ne-
účtuje.

Do zpětného odběru spadají elek-
trozařízení určená pro použití v do-
mácnosti a může je bezplatně ode-
vzdat občan i podnikající  osoba. 
Místo zpětného odběru je povinno 
na požádání vydat potvrzení o pře-
dání spotřebiče do zpětného odběru. 
Firma odpad dál zpracovává, využí-
vá suroviny, které je možné znova 
zpracovat.                                 (iga) 

Za odměnu z Elektrowinu
se pořizovaly nové kamery 
pro sběrný dvůr

na SbíRkoVéM účtu 
HLučína zatíM cHybí Peníze 
na doPLatek ci tHeRaPy. 

Celkem 220 kilogramů víček na-
sbíraly děti za Základní školy dr. M. 
Tyrše pro Lukáše Holubka. Dva-
náctiletý Lukáš z Hlučína trpí dět-
skou mozkovou obrnou a potřebuje 
absolvovat dvakrát do roka progra-
my intenzivní neurorehabilitace, 
které zdravotní pojišťovny nehradí. 

V březnu odjíždí do sanatorií na 
takzvanou CI Therapy, která mu 
pomáhá rozhýbat ruku, ale rodina 
se třemi dětmi nemá prostředky na 
úhradu. 

Na program dostane příspěvek 20 
tisíc korun od nadace Život dětem, 
jenže potřebná částka je bezmála 40 
tisíc korun. Protože z celohlučínské 
sbírky pro postižené děti se aktuál-
ně platí speciální terapie pro Fran-
tiška Štěpáníka, který je absolvuje 
v Dětské rehabilitaci Hlučín, není 
na účtu dostatek peněz. Prvních ne-
celých 1500 korun tam nyní přista-
ne za víčka, která s pomocí dalších 
organizací, škol, přátel a také za-
městnanců Městského úřadu Hlučín 
nasbíraly děti z Tyršovky. Do Olo-
mouce, kde sídlí vykupující firma, 
je nákladní dodávkou ochotně od-
vezl Jakub Šimánek z Bobrovníků. 

„Moc děkujeme panu Šimán-

Děti z Tyršovky chtějí poslat
Lukáše na rehabilitaci

kovi za vstřícnost a také dětem, 
že se tolik angažují, aby pomoh-
ly svým postiženým kamarádům,“ 
řekla místostarostka Hlučína Pet-
ra Řezáčová. Aby se co nejrychle-
ji doplnilo sbírkové konto, byly i na 
hlučínském masopustu k dispozi-
ci speciální žluté pokladničky, do 
nichž mohli zájemci přispět libo-
volnou částkou. Nyní jsou poklad-
ničky v Informačním centru Hlučín 
na zámku a budou také na dalších 
městských akcích.  

„Hlučínští opakovaně prokázali, 
že mají své srdce na pravém místě. 
Díky jejich štědrosti se nám během 
uplynulých čtyř let podařilo opako-
vaně vyslat na speciální rehabilita-
ce nejprve Adélku z Darkoviček, 
poté Františka, který díky pravidel-
né rehabilitační péči už chodí, a teď 
i Lukáše. Věřím, že i tentokrát se 
nám podaří společně rychle sesbí-
rat potřebnou částku,“ doplnila mís-
tostarostka Řezáčová.         

Ivana Gračková

V polovině února jakub Šimánek odvážel ze základní školy dr. M. tyrše desítky 
kilogramů víček. Peníze, které za ně přijdou na sbírkové konto, město využije 
na úhradu intenzivní neurorehabilitace pro Lukáše Holubka. 

Foto: ivana Gračková     

Novou digitální úřední desku s do-
tykovým displejem má od února 
město Hlučín. Nachází se u budovy 
C hlučínské radnice.

Její pořízení bylo součástí projek-
tu s názvem Nové informační systé-
my a bezpečnost TC Hlučín, který 
se začal připravovat již v červnu ro-
ku 2016 a dokončil se v závěru loň-
ského roku. 

Na jeho realizaci dostalo město 
příspěvek z Integrovaného regio-
nálního operačního programu spo-
lufinancovaného z Evropského fon-
du pro regionální rozvoj. V lednu 
probíhal testovací provoz digitální 
úřední desky, synchronizovalo se 
zavěšování a svěšování dokumentů 
s elektronickou úřední deskou pří-
stupnou prostřednictvím webových 
stránek města. 

„Výhodou digitální úřední desky 
je její větší přehlednost. Navíc se 
na ní vejde více informací, což je 
podstatný přínos. Dokumentů vy-
věšovaných na úřední desce stále 
přibývá a na klasické úřední des-
ce jsme pořád bojovali s místem,“ 
objasnil vedoucí odboru vnitřních 
věcí Zbyněk Plura. Digitální úřed-
ní deska podporuje i hendikepova-
né osoby. Občané, kteří hůře vidí, si 
mohou písmo zvětšit, osoby na in-
validním vozíku pak mohou k ovlá-
dání úřední desky využít speciální 
tlačítko, které přesune ovládací liš-
tu do spodní části obrazovky. Ob-
sluha je jednoduchá, ale pokud by 
si s ní přece jen zpočátku někdo ne-
věděl rady, může požádat o pomoc 
pracovnice podatelny, které mu vše 
předvedou.                                 (iga)

Nová digitální úřední deska 
na radnici už je v provozu
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Rada MěSta
V únoRu

n

město

Projektovou dokumentaci k pro-
vádění stavby nové budovy šaten 
v areálu městského stadionu zhoto-
ví autorizovaný inženýr pro pozem-
ní stavby Matěj Kudlík za necelých 
400 tisíc korun. V únoru o tom roz-
hodli na svém zasedání radní měs-
ta na základě výsledků výběrového 
řízení. 

Nový objekt šaten a zázemí pro 
fotbalový klub a tělovýchovnou 
jednotu bude v letošním roce nej-
větší investicí města, přijít by měl 
zhruba na 30 milionů korun. Měs-
to na něj žádá dotaci Minister-
stva školství mládeže a tělovýcho-
vy ČR, která by mohla pokrýt až 
50 procent nákladů. V rozpočtu pro 
tento rok je na stavbu vyčleněno 19 
milionů korun. Nová budova bude 
dvoupatrová a bude tvořena třemi 
obdélníkovými půdorysy. Nejprve 
se bude bourat stávající, už nevyho-
vující objekt šaten a pokladen, poté 
se začne stavět nová budova. Sou-
částí projektu bude rekonstrukce 
povrchu antukového volejbalové-
ho hřiště a vybudování parkoviště 
pro čtrnáct aut, veřejného osvětle-
ní, přípojky vody, kanalizace, ply-
nu a elektro, a také vsakovací sys-
tém dešťových vod. 

„Pro náš volejbalový oddíl je stá-
vající objekt šaten už zcela nevyho-
vující. V současné době máme čty-
ři soutěžní družstva, ženy, kadetky, 
žačky v přeborech 1. třídy a mix 

Největší letošní investicí bude 
objekt zázemí pro sportovce

družstvo hrající okresní turnaje, 
a dále přípravku pro děti od 8 do 
12 let, celkem 83 aktivních členů. 
Aktuálně můžeme využívat pouze 
dvě malé šatny, což je naprosto ne-
dostačující. Sociální zařízení už ne-
splňuje základní hygienické normy. 
Nedostatek šaten a špatné sociál-
ní zařízení je také limitujícím prv-
kem při pořádání turnajů. Současný 
objekt navíc není vybaven žádným 
topením,“ vyjmenoval organizační 
pracovník oddílu volejbalu TJ Hlu-
čín František Košař. Nový objekt 
podle něj oddíl využije hlavně pro 
zkvalitnění práce s mládeží. „Zlep-
šením podmínek pro činnost oddí-
lu se zvýší předpoklady pro získání 
dalších zájemců o pravidelné spor-
tování,“ doplnil František Košař. 

Nové budovy se nemohou do-
čkat ani fotbalisté. „Za celý fotbal 
v Hlučíně můžu říci, že jsme ne-
smírně šťastní, že se v brzké době 
dočkáme výstavby nového záze-
mí. Je to další postupný krok k to-
mu, abychom vytvořili ještě lep-

ší podmínky pro sportující mládež. 
Stávající zázemí je i kvůli neustá-
le se rozrůstající členské základně 
na hraně. Často jsme bojovali hlav-
ně s nízkým množstvím šaten. Vě-
říme, že touto stavbou ještě stoupne 
zájem o sport na celém Hlučínsku 
a budeme tak ještě důstojněji repre-
zentovat celé město,“ doplnil sekre-
tář FC Hlučín Lukáš Petřík. 

S demolicí původního objektu by 
se mělo začít letos v létě, nejpozději 
na podzim příštího roku by měla být 
stavba hotova. Nacházet se bude na 
ploše mezi fotbalovým stadionem, 
volejbalovými kurty a ulicí Tyršo-
va. Novostavba bude tvořena tře-
mi obdélníkovými půdorysy, kon-
krétně objekty SK FC Hlučín a TJ 
Hlučín a spojovacím krčkem. Bude 
nepodsklepená, s plochými střecha-
mi, zděná s fasádou tvořenou kon-
taktním zateplovacím systémem 
ETICS v barvě šedé a cihlové, me-
ziokenní části s finální vrstvou bu-
dou imitací dřeva. 

Ivana Gračková

Vizualizace nové budovy. 

VoLejbaLiSté i FotbaLiSté 
Se už neMoHou dočkat 
noVéHo zázeMí.

n rozhodla v roli valné hromady 
městské obchodní společnosti 
Vodovody a kanalizace Hlučín, 
že opravovat kanalizační stoku 
v ulicích Okrajová, P. Bezruče 
a ČSA bude společnost Subland-
-Tech z Darkovic, která nabídla 
v soutěžích nejnižší ceny necelé 
2,4 milionu korun, 2,6 milionu 
korun a necelých 900 tisíc korun. 
V ulici Mládežnická bude kana-
lizaci opravovat První hornoslez-
ská stavební z Dolního Benešova 
za 1,96 milionu korun. 
n pro uložení volných finanč-

ních prostředků ve výši 40 mi-
lionů korun vybrala spořící účet 
u Československé obchodní ban-
ky.   
n rozhodla, že se na radnici vyvěsí 

tibetská vlajka ve dnech 10. břez-
na 2019, 10. března 2020, 10. 
března 2021 a 10. března 2022 
jako výraz solidarity s tibetským 
národem. 
n potvrdila v souladu se zákonem 

o zadávání veřejných zakázek, že 
dopravní generel města Hlučína 
jako součást strategického plánu 
zpracuje společnost Haskoning 
DHV Czech Republic z Prahy. 
Strategický plán města Hlučína 
na období let 2020 až 2030 zpra-
cuje na základě výběrového říze-
ní společnost BDO Advisory.  
n projednala možné způsoby vyu-

žívání varovného informačního 
systému a rozhodla využívat ho 
i pro civilní hlášení. 
n navrhla na Cenu hejtmana Mo-

ravskoslezského kraje za spole-
čenskou odpovědnost v kategorii 
veřejný sektor Domov pod Vin-
nou horou Hlučín. 

Především územnímu plánu se vě-
novali zastupitelé na svém zase-
dání ve čtvrtek 31. ledna. Opět se 
k němu vrátili také na svém jednání 
v úterý 26. února. 

Projednávali návrhy celkem pět-
apadesáti změn jednoho z nejdůle-
žitějších dokumentů, kterým se řídí 
rozvoj každé obce či města. Většinu 
navrhovaných změn žádali občané, 
některé s ohledem na aktuální vý-
voj iniciovalo samo město.

„Mohlo by se zdát, že je na změny 
územního plánu, který jsme schvá-
lili před dvěma roky, poněkud br-
zy. Ale už při jeho schvalování jsme 
slíbili, že budeme reagovat na po-

žadavky obyvatel; ostatně ty při-
cházely již v době, kdy se původní 
dokument schvaloval. Územní plán 
totiž musí být živý, aby rozvoj měs-
ta usměrňoval, nikoliv brzdil,“ vy-
světlil starosta Hlučína Pavel Pa-
schek. 

Kde to bylo jen trochu možné, 
snažilo se město vyjít žadatelům 
vstříc, mnoha žádostem občanů 
ale zastupitelé na doporučení úřa-
du územního plánování nevyhově-
li. Šlo zejména o případy, kdy chtěli 
majitelé změnit zemědělskou půdu 
na stavební pozemek. Důvodem je, 
že v Hlučíně jsou uzemním plánem, 
schváleným v únoru 2017, vyčleně-

ny plochy pro výstavbu až 350 ro-
dinných domů. Dosud se na nich 
postavily pouze tři domy. Dokud 
se nezastaví alespoň část těchto po-
zemků, nelze nové plochy pro vý-
stavbu vyčlenit. Takové změny by 
ostatně nadřízený orgán ani nepo-
volil.

„Změnu můžeme udělat teprve po 
pěti letech od vydání územního plá-
nu, tedy v roce 2022. Stavební plo-
chy, které nebudou do té doby za-
stavěné, převedeme zpět do ploch 
zemědělských či podobných, a bu-
deme se snažit vyhovět těm, kte-
ří chtějí stavět na jiných parcelách 
a žádají jejich vyjmutí ze zeměděl-

ských ploch,“ přislíbil starosta Pa-
schek.

Všichni žadatelé o změnu obdr-
ží stanovisko zastupitelstva. V dal-
ších týdnech město vybere zhoto-
vitele, který poté připraví podklady 
ke změnám územního plánu. Ty bu-
dou následně předmětem veřejného 
projednávání s občany a k posouze-
ní je dostanou také všechny dotčené 
orgány.                   Ivana Gračková

Územní plán dozná několika změn, většinou na žádost občanů

Více informací k  jednání o  územ-
ním plánu najdou zájemci na 
webu města Hlučína zde: 
https://1url.cz/iMlBQ
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Hlučín má novou plnicí stanici na CNG 
a rychlodobíječku pro elektromobily

Nová plnicí stanice na zemní plyn 
v ojedinělé kombinaci s rychlona-
bíjecí stanicí pro elektromobily se 
slavnostně otevírala ve středu 20. 
února v Hlučíně v areálu městské 
obchodní společnosti Teplo Hlu-
čín. Měla by přispět k ekologizaci 
dopravy a tím i ke zlepšení ovzdu-
ší ve městě. 

Stanice jsou vybaveny moderní-
mi technologiemi, které umožňují 
bezobslužný provoz nepřetržitě 24 
hodin denně po celý rok.  Pro spo-
lečnost Teplo Hlučín je vybudovala 
havířovská firma Gascontrol. Cel-
kové náklady na stavbu jsou 8 mi-
lionů korun, návratnost se očekává 
zhruba do pěti let.  

„Čím budou plnící stanice CNG 
a elektrodobíjení dostupnější, tím 
větší je předpoklad, že se řidiči při 

koupi přikloní k výběru vozu šetr-
ného k životnímu prostředí,“ uvedl 
starosta města Pavel Paschek. 

„Majitelé aut na stlačený zem-
ní plyn z Hlučínska na stanici ne-
trpělivě čekali, neboť další nejbliž-
ší jsou v Ostravě a Opavě. Věříme, 
že její zprovoznění bude podnětem 
pro další rozvoj mobility s alterna-

tivním pohonem včetně elektromo-
bility,“ řekl ředitel společnosti Tep-
lo Hlučín Petr Rončka. Elektřina 
bude minimálně v prvních týdnech 
zdarma.

Společnost Gaskontrol má se stav-
bou plnicích stanic bohaté zkuše-
nosti, hlučínská je ale výjimečná.

„Využití CNG v dopravě se věnu-

jeme dlouhodobě. Postavili jsme už 
tři desítky menších i velkých plni-
cích stanic CNG, ale kombinace 
s rychlonabíjecí stanicí pro elekt-
romobily byla i pro nás novinkou. 
Věříme, že bude úspěšná a inspi-
rativní pro další města,“ doplnil 
Milan Slamečka, obchodní ředitel 
společnosti Gascontrol.

„Plnicí stanice CNG je osazena 
jedním špičkovým kompresorem 
na stlačování zemního plynu firmy 
J. A. Becker & Söhne. Výdejní sto-
jan je osazen bankovním terminá-
lem pro platbu tzv. kartami CNG, 
fleetovými kartami i běžnými ban-
kovními nebo kreditními kartami. 
Rychlonabíjecí stanice pro elektro-
mobily Siemens Triberium má cel-
kový výkon 50 kW. Jedná se o špič-
kový produkt tohoto výrobce na 
našem trhu, který umožňuje rychlé 
a efektivní nabíjení elektromobilů 
jak střídavým, tak stejnosměrným 
proudem,” objasnila mluvčí firmy  
Gascontrol Jana Dronská.        (iga)

Školení řidičů pro veřejnost pořádá 
za symbolickou cenu hlučínská Au-
toškola Olda. Konat se bude v úterý 
19. března v sídle autoškoly na Mí-
rové náměstí 19/18 v prvním patře, 
ve vchodu naproti drogerie DM. 

Zájemci se mohou hlásit do 15. 
března  na Městském úřadu Hlučín 
u Sabiny Lorencové na telefonním 
čísle 595 020 317 nebo mailem na 
adrese lorencova@hlucin.cz. Ško-
lení potrvá 90 minut a v ceně 50 

korun je káva a zákusek. Počet míst 
je omezen na 25, takže bude dobré 
hlásit se co nejdříve.

„Účastníci se seznámí s novin-
kami a změnami silničního zá-
kona včetně nových dopravních 
značek, s fungováním bodového 
systému a přestupky v dopravě, ře-
šením zapeklitých dopravních si-
tuací v Hlučíně a okolí,“ pro-
zradil majitel autoškoly Oldřich 
Pater.                                         (iga)

Školení řidičů pro veřejnost 
pořádá Autoškola Olda

MěSto cHce inSPiRoVat 
řidiče, aby Si PořizoVaLi 
auta na aLteRnatiVní 
PoHon. 

Pásku u nové stanice slavnostně přestřihli (zleva) ředitel tepla Hlučín Petr Ronč-
ka, starosta Hlučína Pavel Paschek a obchodní ředitel firmy Gascontrol Milan 
Slamečka.                                                                                             Foto: ivana Gračková

Pravidelné kontroly, které dělají pra-
covníci Vodovodů a kanalizací Hlu-
čín, se tentokrát opět vyplatily. Pře-
dešly možným rozsáhlým škodám. 

„Chtěl bych poděkovat společnos-
ti Vodovody a kanalizace Hlučín 
a vyzdvihnout jejich proaktivni pří-
stup při řešení poruch. Díky jejich 
sofistikovanému systému hlídající-
mu anomálie v odběrech vody a dí-
ky bohatém praxi a znalosti míst-
ního prostředí se podařilo předejít 
významnějším škodám v neobýva-
ném rodinném domě, kde hrozilo 

prasknutí potrubí v zimním obdo-
bí,“ uvedl občan Bobrovníků Dušan 
Lampart. „Je to výsledek naší ana-
lytické činnosti, kterou vyhodnocu-
jeme množství úniku vody. I v tom-
to případě jsme zaznamenali vyšší 
únik vody. Protože teploty byly pod 
bodem mrazu, hledali naši pracovní-
ci možné poruchy i v rozestavěných 
a neobydlených domech. Jsme rádi, 
že se tak  podařilo předejít vysokým 
majetkovým ztrátám,“ uvedl k to-
mu ředitel VaK Hlučín Petr Schimá-
nek.                                             (iga)

Společnost VaK Hlučín
zabránila škodám na domě 
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Dětská rehabilitace Hlučín dále 
rozšiřuje nabídku služeb, které po-
skytuje dětem s postižením. K mo-
derní rehabilitační metodě The-
raSuit, kterou zavedla od ledna 
letošního roku, nyní přibyla nová 
terapeutická místnost s nezvyklým 
názvem Snoezelen. 

„Snoezelen je metoda vícesmys-
lové stimulace, která nabízí dětem 
celou škálu dalších nových prožit-
ků a zkušeností, a tím zlepšuje fun-
gování jejich centrální nervové sou-
stavy. Při správně vedené terapii 
dochází u dítěte k aktivizaci smyslů 
a zapojení obou mozkových hemi-
sfér, čímž stoupá šance na vytvoření 
nových paměťových stop a na jejich 
stabilizaci. U nás ji už v této chví-
li využívá osm dětí,“ uvedla ředitel-
ka unikátního hlučínského zařízení 

Speciální interaktivní projektor má 
Dětská rehabilitace Hlučín jako první v ČR 

Radmila Lowövá.  Místnost s neob-
vyklým prostředím plným světel-
ných efektů, projekcí, zvuků, vůní 

se podařilo vybavit také speciálním 
interaktivním projektorem s projek-
cí na podlahu, který flexibilně rea-

guje na odezvu dítěte. Tento model 
zahraničního přístroje obsahuje 500 
aplikací, je mobilní a Dětská reha-
bilitace Hlučín ho má jako první 
v České republice. 

„Děti se na práci ve Snoezelenu 
velmi těší. Prostředí významným 
způsobem podpoří každou z již po-
užívaných metod, jako jsou fyzio-
terapie, logopedie, muzikoterapie, 
ergoterapie a jiné, a hlavně přispě-
je k rozvoji dítěte na základě vlast-
ního prožitku s cíleným zapojením 
smyslů. Zprostředkovává dítěti au-
tentický zážitek a uspokojuje jeho 
individuální potřeby,“ doplnila ře-
ditelka Löwová. 

Na vybavení Snoezelen místnos-
ti získala Dětská rehabilitace Hlu-
čín podporu ve výši 675 725 korun 
z programu IROP s názvem „MAS 
Hlučínsko z.s. – IROP – Sociální 
služby“. 

Aktuálně Dětskou rehabilitaci 
Hlučín navštěvuje 17 dětí z celého 
Hlučínska.                                 (iga)

interaktivní místnost Snoezelen.                                                 Foto: Radmila Löwová

Nové terapeutické metody, která 
zavedla Dětská rehabilitace Hlučín, 
patří k velmi vyhledávaným for-
mám rehabilitace, protože s nimi 
dělají postižené děti viditelné po-
kroky. Bohužel většinu z nich, pří-
padně jejich potřebnou intenzitu 
zdravotní pojišťovny nehradí. Ro-
diče si tak na úhradu shánějí pení-
ze sami. 

„Pro mnohé rodiče jeto ale neřeši-
telný problém. Někteří nejsou zdat-
ní v práci s počítačem, další se ne-
dokážou zorientovat v systému 

různých nadací, u kterých je možné 
žádat podporu. Uvítali by proto po-
moc,“ uvedla ředitelka Dětské re-
habilitace Hlučín Radmila Löwová. 
Zařízení proto hledá dobrovolníky, 
kteří by byli ochotní pomoci rodi-
čům s on-line vyplňováním žádos-
tí o granty či jinou formu finanč-
ní podpory pro jejich děti. Zájemci 
mohou nabídnout spolupráci a zís-
kat další informace na telefonních 
číslech 595 041 458, 774 482 373 
nebo mailem na adrese d.rehabilita-
ce@seznam.cz.                            (iga) 

Hledají se dobrovolníci na 
pomoc postiženým dětem

Nová terénní služba s názvem Ji-
nak, která poskytuje podporu sa-
mostatného bydlení, funguje od za-
čátku letošního roku v Hlučíně.  Je 
určena dospělým li-
dem s mentálním 
a vícenásobným 
postižením, ne-
bo duševním one-
mocněním, kteří ži-
jí nebo chtějí žít ve 
vlastní domácnosti, 
ale v některých ob-
lastech svého živo-
ta potřebují podporu asistenta.  

 „Při poskytování služby klade-
me největší důraz na to, aby lidé se 
zdravotním znevýhodněním mohli 
prožívat svůj život doma, normál-
ně, podle svých přání a představ, 
dělat a zažívat běžné věci tak, jako 
kdokoliv jiný,“ objasnila koordiná-
torka a sociální pracovnice služby 
v Hlučíně Karin Bednarzová. Služ-
bu poskytuje přímo v domácnos-
tech, nebo tam, kde ji lidé potřebu-
jí. „Nabízíme podporu zejména při 
samostatném rozhodování o kaž-
dodenních záležitostech, podporu 
v péči o domácnost, při hospodaře-

ní, při vyřizování na úřadech, u lé-
kařů a podobně, ale také v otázkách 
seberealizace a aktivního trávení 
volného času, při využívání všech 

příležitostí, které ži-
vot ve městě nabízí, 
v navazování a udr-
žování vztahů s dru-
hými lidmi, a též 
v dalších oblastech 
dle individuálních 
potřeb lidí, s nimiž 
spo lupracu jeme . 
Hledáme řešení, kte-

rá jsou normální, a nebojíme se věci 
dělat jinak,“ dodala koordinátorka. 

Obecně prospěšná společnost Ji-
nak poskytuje své služby v Mo-
ravskoslezském kraji od roku 2013 
a veškerými svými aktivitami smě-
řuje k vytváření podmínek pro běž-
ný život lidí se zdravotním znevý-
hodněním mimo ústavní prostředí.  
Bližší informace o poskytované 
službě najdou zájemci na webo-
vých stránkách www.jinakops.cz, 
nebo se mohou tázat přímo Karin 
Bednarzové na telefonním čísle 604 
575 385 či mailem na adrese bed-
narzova@jinakops.cz.               (red)

V Hlučíně pomáhá nová
sociální služba Jinak

teRaPeutickou MíStnoSt 
SnoezeLen Se PodařiLo 
VybaVit za Peníze 
z dotace. 

Charitativní ples pořádá v sobotu 
13. dubna v Kulturním domě Hlu-
čín nově vzniklý spolek Pácháme 
dobro. 

„Udělat dobrý skutek nebylo ni-
kdy jednodušší. Již zakoupením 
vstupenky na první ročník plesu 
přispívají účastníci na náš projekt. 
Společně pomůžeme handicapova-
nému Vaškovi z Hlučína a zároveň 
se dobře pobavíte,“  řekla Lucie 
Krejčí ze spolku Pácháme dobro.

Výtěžek dobročinného večera 

bude určen na zakoupení nového 
handbike pro mladého muže, který 
miloval cyklistiku, ale jeho aktuální 
zdravotní stav mu neumožňuje dále 
ji provozovat na běžném kole. 

Ples je vhodný pro kohokoli, hlav-
ně pro milovníky všech druhů kol. 
Nebude chybět hudba, bohaté ob-
čerstvení. Originální tombola a ve-
čeře jsou v ceně vstupenky. Ty bude 
možné zakoupit v pokladně Kul-
turního domu Hlučín od poloviny 
března.                                            (red)

Ples pomůže koupit handbike
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Město Hlučín bude mít od letošní-
ho dubna svou zahradnici. Odborní-
ka na údržbu zeleně bude zaměst-
návat městská obchodní společnost 
TS Hlučín. Návrh schválila v pon-
dělí 4. února rada města. Město le-
tos technickým službám přispěje na 
zahradnickou činnost zhruba 218 ti-
síc korun. 

„Město i naše společnost dlou-
hodobě provádí běžnou údržbu 
městské zeleně jako kácení, ořezy, 
sečení, či výsadbu, ale prozatím ne-
disponujeme odborně způsobilou 
osobou, která by u nás pracovala 
v hlavním pracovním poměru. Pro-
tože nároky na odborné posouzení 
i činnosti neustále rostou, rozhod-
li jsme se do budoucna investovat 
prostředky do personálního posílení 
a zřídit pozici městského zahradní-
ka,“ objasnil ředitel TS Hlučín Ro-
man Šťastný. 

„Personální posílení o nového ve-
doucího oddělení zeleně ve spo-
lečnosti TS Hlučín doporučujeme, 
protože v Hlučíně se stále rozšiřuje 

O zeleň ve městě bude od dubna
pečovat nová zahradnice

množství nově osazovaných a udr-
žovaných ploch a dřevin, odborník 
proto ve společnosti chybí,“ řekla 
vedoucí odboru životního prostředí 
Městského úřadu Hlučín Soňa Práš-
ková. 

„Už při sestavování koalice jsme 
se s našimi koaličními partnery 

shodli, že ochrana zeleně a pečli-
vější údržba stromů musí patřit me-
zi naše priority. Proto také chceme 
podpořit zřízení nové funkce měst-
ského zahradníka v letošním roce 
více jak dvěma sty tisíci korunami,“ 
doplnil starosta Hlučína Pavel Pa- 
schek.                                             (iga)

Dalších 7500 korun bude přispívat město Hlučín 
svým občanům, kteří budou u Moravskoslezského kra-
je žádat kotlíkové dotace ve třetí výzvě. Částku schváli-
li hlučínští zastupitelé na svém jednání 26. února. Kraj 
začne přijímat žádosti majitelů rodinných domů, kteří 
budou chtít vyměnit staré kotle za nové, ekologické, ve 
druhém čtvrtletí letošního roku. 

Zastupitelé odsouhlasili finanční zapojení města Hlu-
čína do výměny kotlů formou příspěvku těm vlastní-
kům rodinných domů v Hlučíně, kteří uspějí u Mo-
ravskoslezského kraje se žádostí o dotaci ve 3. výzvě 
kotlíkových dotací z Operačního programu Životní 
prostředí 2014 – 2020. Na třetí vlnu kotlíkových dota-
cí by měl mít kraj k dispozici celkem 500 milionů ko-
run. Žádosti budou moci zájemci podávat od 13. květ-
na letošního roku do konce září 2020. Měnit s využitím 
dotace bude možné kotle na pevná paliva s ručním při-
kládáním, které nesplňují třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 
303-5, za  kotle na biomasu, plynové kondenzační kot-
le, nebo tepelná čerpadla.  

Město využije ke krytí výdajů spojených s příspěv-
kem na výměnu kotlů prostředky získané ze splátek 
poskytnutých zápůjček z již zrušeného Fondu rozvo-
je bydlení města Hlučína. Na konci roku 2018 zbývalo 
doplatit bezmála 4,5 milionu korun, z toho město Hlu-
čín uhradí postupně až do roku 2023 celkem 1,69 mili-
onů korun a občané 2,74 milionů korun. 

„V předchozích dvou vlnách kotlíkových dotací byla 
naše spolupráce s Moravskoslezským krajem bezpro-

blémová, veškerou administraci spojenou s vyplácením 
příspěvku města nesl kraj. Město Hlučín uhradilo pří-
spěvek celkem 207 majitelům rodinných domů, v prv-
ní výzvě vyplatilo pětadevadesáti žadatelům 689 161 
korun, ve druhé výzvě 112 úspěšných žadatelů získalo  
celkem 838 126 korun,“ uvedla vedoucí odboru financí 
Městského úřadu Hlučín Krista Šoferová.

Žadatelům o příspěvek poskytnou zdarma informa-
ce a rady, jak podat žádost, pracovnice odboru rozvoje 
hlučínské radnice. U nich je také možné domluvit bez-
úročnou půjčku ve stoprocentní výši, kterou poté žada-
telé vrátí z dotace. Na tu díky tomu dosáhnou i občané 
bez dostatečné finanční rezervy. Zájemci se mohou hlá-
sit již v březnu. „V případě zájmu připravíme pro žada-
tele speciální seminář,“ doplnila vedoucí odboru rozvo-
je Darina Krejzlová.                                                                (iga)

Žádat o kotlíkové dotace bude možné od května

VÝŠE DOTACÍ NA JEDNOTLIVÉ TYPY KOTLŮ

PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL
75 % ze způsobilých výdajů, max. 95.000,-kč

KOTEL NA BIOMASU (ruční přikládání)
80 % ze způsobilých výdajů, max. 100.000,- kč

KOTEL NA BIOMASU (automatický)
80 % ze způsobilých výdajů, max. 120.000,- kč

TEPELNÉ ČERPADLO
80 % ze způsobilých výdajů, max. 120.000,- kč 

Jarní mobilní svoz velkoobje-
mového odpadu bude letos na ja-
ře v Hlučíně probíhat v termínu od 
11. března do 4. dubna. Kontejnery 
určené pouze na odpad od občanů 
se budou v jednotlivých lokalitách 
přistavovat vždy v konkrétním týd-
nu, a to v první dne svozu. Jakmi-
le se naplní, pracovníci technických 
služeb je vyvezou a znova přista-
ví. Závěrečný odvoz se uskuteční 
v poslední den stanoveného termí-
nu mezi 7. a 12. hodinou. 

Od 11. 3. – 14. 3. v Hlučíně:
Hornická - u kotelny
Hornická  - u věžáků
Hornická + P. Strádala - křižovatka
Jarní + Severní - křižovatka
B. Němcové + Severní - křižovatka
1. Máje - vedle kavárny
Tyršova + Komenského - křižovatka
Opavská - za bytovými domy
ČSA naproti polikliniky - za byt. 
domy

Od  18. 3. – 21. 3. v Hlučíně: 
Hrnčířská - u parčíku
Dr. Ed. Beneše
Na Krásné Vyhlídce - na konci ulice
Dlouhoveská - u klubu důchodců 
  
Od  18. 3. – 21. 3. v Darkovičkách:
Kulturní dům
K Mýtu + Vřesinská - křižovatka
Patorie

Od 25.  3. – 28.  3. v Hlučíně
Cihelní - u kotelny
Dukelská- parkoviště 
28. října + Písečná - křižovatka
Rovniny - bývalá školka
Rovniny + Na Závodí - křižovatka
I. Olbrachta + Vinohradská - křižo-
vatka
Moravská + Ke Kořeni - křižovatka
P. Jilemnického - v zatáčce
Dělnická - uprostřed ulice
Mánesova - konec ulice

Od 1. 4. – 4. 4. v Hlučíně
nad cihelnou - na pravé straně
Jasénky - pod Mušálem

Od 1. 4. – 4. 4. v Bobrovníkách:
Malánky - odbočka na Vrablovec
Požárnická - Hrabová
Lesní - u hasičské zbrojnice
Na Sídlišti - konec ulice
Střední + Křivá - křižovatka
U Hájenky
na točně MHD č. 34

Velkoobjemový 
odpad se začne
svážet v březnu

zahradnice bude navrhovat způsob péče o  zelené plochy na veřejných pro-
stranstvích.                        Foto: Michal kubíček

odboRnice PeRSonáLně 
PoSíLí týM tS HLučín. 
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Za pět let své existence se interne-
tový komiks Opráski sčeskí historje 
stal fenoménem. Jeho knižní zpra-
cování patří k bestsellerům a sa-
motný komiks se dočkal dokonce 
vlastní výstavy v Národním muzeu. 

Nyní slavný komiks zavítal vů-
bec poprvé do Moravskoslezského 
kraje. Muzeum Hlučínska připravi-
lo ve spolupráci s Muzeem města 
Brna výstavu Lucemburské oprás-
ki, která prostřednictvím kultov-
ního komiksu přibližuje panování 
Lucemburků na Moravě. Téma je 
zásluhou Palackého, Jiráska a dal-
ších vykladačů českých dějin veřej-
nosti téměř neznámé, v dějepisu na 
něj zkrátka nezbylo místo.  Proto by 
si výstavu neměli nechat ujít příz-
nivci lokálních dějin stejně jako mi-
lovníci humoru. 

Ostrovtipem totiž Opráski nešetří. 
Historie je v jejich podání zábavná 
a hravá. Někoho možná zarazí po-
někud svébytné nakládání s českým 

jazykem – to však k Opráskům ne-
odmyslitelně patří. Výstavou popu-
lárního komiksu Muzeum Hlučín-
ska naplňuje myšlenku prezentovat 
opomíjené součásti českých dě-
jin. Na slezské Přemyslovce tak 
symbolicky navážou moravští Lu-

cemburkové. Nechybí ani bohatý 
doprovodný program pro školy, in-
teraktivní dílna a fotokoutek. Vý-
stava Lucemburské opráski, která 
měla vernisáž 20. února, potrvá do 
8. května.                   Jiří Neminář

Muzeum Hlučínska

Kultovní komiks zamířil do Hlučína

zmikund Lucemburski klepe na dveře hlučínského muzea. 
koláž: Muzeum Hlučínska

VýStaVa nezaMěniteLnýcH 
koMikSů V Muzeu 
HLučínSka PotRVá 
do 8. kVětna.

Hudební festival Štěrkovna Open 
Music dělá další vstřícný krok k ná-
vštěvníkům. Na jeho XV. ročníku, 
který se bude konat u Hlučínské-
ho jezera od 25. do 27. července, 
se bude všude platit bezkontakt-
ně. Jednoduchý a bezpečný pla-
tební systém zrychlí odbavení na 
barech, jelikož nebude nutné přepo-
čítávat drobné, a také omezí rizika 
například ztráty hotovosti, kterou 
se dříve platilo u většiny stánků. Je 
bez poplatků a nevyčerpanou hoto-
vost si návštěvníci vyzvednou při 
odchodu z areálu. Provozovatelem 
systému bezkontaktních plateb je 
NFCTron. 

Při příchodu do areálu obdrží  
každý návštěvník čip, na který si 
na pokladně u brány do areálu do-
bije v hotovosti, nebo platební kar-
tou libovolnou částku. Při prvním 
nabití dostane účtenku, na které je 
internetový odkaz a QR kód, pomo-
cí nichž lze sledovat všechny útra-
ty on-line. Účtenku je proto dobré 
pečlivě si uschovat a nechat u sebe 
po dobu celé akce. 

„Doporučujeme nabít si kredit ve 
výši tisíc korun, ale každý si mů-

že zvolit částku dle svých možností 
a potřeb. Po vyčerpání si může ná-
vštěvník kredit na dobíjecím místě 
opět doplnit. Kontrolu zůstatku mů-
že provádět na jakémkoliv prodej-
ním místě pouhým přiložením čipu 
k tabletu. Co nevypotřebuje, to při 
odchodu vrátíme. Vše se odehraje 
bez poplatku,“ prozradil David Mo-
ravec z pořádající společnosti New 
Wind Production.

„Každý rok se snažíme festival 
vylepšovat. Letos vedle spousty 
dalších novinek jsme se rozhodli jít 
kompletně bezkontaktně. Věříme, 
že tento krok pomůže k rychlejšímu 
odbavení návštěvníků a ke zvýšení 
jejich komfortu a bezpečnosti. Zá-
roveň nás těší, že i v této oblasti se 
můžeme řadit mezi inovátory festi-
valové kultury u nás,“ doplnil další 
z pořadatelů Matěj Ostárek. Na fes-
tivalu vystoupí Chinaski, Lucie Bí-
lá, Divokej Bill, Čechomor, David 
Koller a řada dalších. Vstupenky na 
festival jsou již od loňského listo-
padu k dostání v síti Ticketstream 
a v předprodejních místech v hlu-
čínské Hospodě 56 či v opavské 
prodejně Sluna.                          (iga) 

Na Štěrkovně Open Music 
se bude platit bezkontaktně

Přijděte s námi v sobotu 29. červ-
na zahájit prázdniny na hlučín-
skou štěrkovnu. Čeká vás den plný 
hudby, zábavy a nevšedních zážit-
ků, a to na pro všechny dobře zná-
mém místě. Společně přivítáme 
léto, oslavíme konec školního ro-
ku a zkouškového období. Dobrou 
muzikou nás naladí kapely Ready 
Kirken, Support Lesbiens, Šrouby 
a matice či Mandrage.

Zazpívá Lipo a těšit se můžete ješ-
tě na další překvapení, které bude 
součástí druhé malé scény. Celým 

dnem nás provede moderátor Sní-
daně s Novou a Evropy 2 Petr Ří-
bal. Letní setkání ale nebude jen 
o muzice. K dispozici bude mobil-
ní planetárium, golfová akademie, 
in-line kluziště, letní kino a další 
atrakce. Chybět nebudou tvůrčí díl-
ny a workshopy. 

Vstupenky zakoupíte na IC Hlu-
čín, v KD Hlučín nebo prostřednic-
tvím firmy Tickestream.

Petr Breitkopf
ředitel pořádající organizace

Sport a kultura Hlučín 

Super den již potřetí na jezeře

jednou z hvězd zahájení prázdnin v Hlučíně bude kapela Ready kirken. 
Foto: archiv skupiny

Výstavu Hlavy 
bude hostit 
Červený kostel

Výstavu s netradičním názvem 
Hlavy bude hostit od 5. března až do 
konce dubna Červený kostel v Hlu-
číně. Výtvarnice Hana Lukášová, 
absolventka ateliéru grafiky u pro-
fesora Ovčáčka na Ostravské uni-
verzitě, na ní bude prezentovat svůj 
soubor byst inspirovaných starým 
africkým uměním. 

„Od plošné grafiky k prostoro-
vým objektům jsem se posunula dí-
ky staré čínské poezii, o kterou jsem 
se začala zajímat. Jednou z prv-
ních prostorových prací byla prů-
chozí instalace obřích svitkových 
knih. S touto svou diplomovou pra-
cí jsem se představila v ostravském 
Domě umění,“ prozradila umělky-
ně. Některé její sochy jsou vyro-
beny z keramické hlíny, většina je 
z ytongových tvárnic, které mají po 
opracování velmi zajímavou struk-
turu. Stejným tématem se autor-
ka zaobírá i v grafice, takže výsta-
vu soch doplní i počítačové grafiky. 
Vernisáž bude v úterý 5. března v 17 
hodin, výstava pak bude přístupná 
denně od 15 do 18 hodin.          (iga)
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Zápisy do prvních tříd pro školní 
rok 2019/2020 se budou konat v pě-
ti základních školách, jejichž zřizo-
vatelem je město Hlučín, v několi-
ka dubnových termínech. Zápis je 
povinný pro děti, které k 31. srpnu 
letošního roku dovrší šesti let, te-
dy pro děti narozené v období od 1. 
září 2012 do 31. srpna 2013, a dá-
le pro děti, které mají odklad povin-
né školní docházky z loňského ro-
ku. Rodič, nebo zákonný zástupce 
se s dítětem musí dostavit v daném 
termínu do příslušné základní ško-
ly. S sebou by měl mít svůj občan-
ský průkaz, nebo jiný doklad totož-
nosti a rodný list dítěte, cizí státní 
příslušníci musí předložit spolu se 
svým průkazem totožnosti a průka-
zem totožnosti dítěte například také 
povolení k pobytu, doklad o bydliš-
ti v ČR a další dokumenty ověřené 
v České republice. 

Pokud by rodič chtěl pro své dí-

tě odklad povinné školní docházky, 
musí o něj písemně požádat již při 
zápisu a zároveň předložit doporu-
čující posouzení příslušného pora-
denského zařízení a odborného lé-
kaře, nebo klinického psychologa. 
Rodiče, případně zákonní zástup-
ci, mají právo vybrat si pro své dí-
tě vhodnou školu, ředitel školy je 
však ze zákona povinen přednostně 
přijmout žáky ze svého školského 
obvodu. „Školský zákon stanoví, 
že přednostně jsou k povinné škol-
ní docházce v dané škole přijímány 
děti s místem trvalého pobytu v pří-
slušném školském obvodu spádové 
školy. Každá škola má svůj školský 
obvod, který je výčtem spádových 
ulic. Spádové školy pro jednotlivé 
lokality města jsou uvedeny v přílo-
ze městské, obecně závazné vyhláš-
ky číslo 2/2013,“ vysvětlila vedou-
cí odboru rozvoje Městského úřadu 
Hlučín Darina Krejzlová.        (red)

Základní škola Hlučín-Rovniny
zápis se uskuteční v neděli 14. dubna od 9.30 do 16 hodin v prostorách 
školní družiny. novinkou je, že od pondělí 18. března mohou rodiče rezer-
vovat konkrétní čas pro zápis svého dítěte osobně na recepci školy nebo 
na telefonním čísle 736 768 737.

Základní škola dr. Miroslava Tyrše 
zápis do běžného vzdělávání i do Montessori vzdělávání se bude konat ve 
čtvrtek 4. dubna od 14 do 17 hodin a v pátek 5. dubna od 13 do 16 hodin 
v prostorách školy.

Základní škola Hornická
zápis je naplánován na pondělí 1. dubna od 14 do 18 hodin a v úterý 2. 
dubna od 13 hodin do 16.30v budově školy na 1. pavilonu.

Základní škola a mateřská škola Darkovičky
zápis se bude konat v pátek 12. dubna od 12.30 do 17 hodin v prostorách 
školy. 

Základní škola a mateřská škola Bobrovníky  
zápis proběhne ve čtvrtek 4. dubna od 13.30 do 17 hodin v prostorách 
školy. 

Zápisy budoucích prvňáčků do škol se budou konat v dubnu

Školní družina Základní ško-
ly Hlučín, Gen. Svobody pořádala 
v pátek 15. února v tělocvičně „le-
tecký den“. Co se za tímto názvem 
skrývalo? 

Jednalo se o projektový den, kdy 
se žáci dověděli mnoho nového 
o historii létání, besedovali s le-
teckým modelářem, řešili zajíma-
vé úlohy a kvízy, sestrojili si každý 
své letadélko. 

Vyvrcholením akce bylo soutěž-
ní klání žáků školy v netradiční dis-
ciplíně – v letu vlastnoručně zho-
toveného házedla z papíru. Cílem 
bylo při výrobě „létajících strojů“ 
podpořit nejen rozvoj motoriky, ale 
především samostatnost, iniciativu 
a nápaditost, uspokojit dětskou tou-
hu po zdravém soutěžení. Děti pod 
vedením pedagogů procvičily svou 
fantazii a zručnost při sestrojování 
nebo skládání papírového modelu 
letadélka nebo vlaštovky. O hezké 
ceny se podělili ti, jejichž výrob-
ky doletěly nejdále. Vítěz z každé 
třídy byl odměněn. Ceny a diplo-
my si odnesli Jiří Dvořáček, Marcel 
Masař, Michaela Lasáková a Ma-
rie Černá za nejdelší let, který činil 
9 a půl metru. Speciální ocenění za 
přinesený exponát polystyrénové-
ho větroně si vysloužila Sára Gal-
diová.

Nejednalo se o zcela ojedinělou 

Všechno lítá, co má peří…

akci školní družiny, jejíž program je 
přizpůsoben dětem se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Družina 
se aktivně podílí na celoročním dě-
ní školy. Samozřejmostí se stal sběr 
plastových víček, maškarní karne-
val, tradiční setkávání se zákon-

nými zástupci žáků na vánočních 
a velikonočních tvořivých dílnič-
kách. Finance projektu EU OPVVV 
Šablony II umožní další obohacení 
činnosti o přednášky a výlety nejen 
pro děti.           Zuzana Harazimová

ředitelka školy

nejstarší žáci soutěžili, které házedlo doletí nejdále.               Foto: iveta Holbová

Město Hlučín připravuje další roz-
šíření tříd určených pro Montesso-
ri vzdělávání na Základní škole dr. 
M. Tyrše. Studie proveditelnosti ale 
ukázala, že původní plán, vybudo-
vat nové prostory v podkroví, by 
představoval příliš vysoké náklady. 
Proto se bude hledat jiné vhodné, 
ale levnější řešení. Město Hlučín 
podporuje rozvoj Montessori vzdě-
lávání už bezmála čtyři roky. Jeho 
zavedením reagovalo na zájem ro-
dičů, kteří využívali služeb soukro-
mého Montessori centra Hlučín pů-
sobícího ve městě již od roku 2013. 
Už třetím rokem fungují také dvě 
třídy s Montessori prvky v Mateř-
ské škole Severní Hlučín. Montes-
sori systém vzdělávání na Základní 
škole dr. M. Tyrše po předchozí ře-
ditelce Ivaně Staňkové dále rozví-
jí její nástupkyně Pavla Mrůzková. 

„Na škole probíhá tradiční vzdě-
lávání spolu s Montessori meto-
dou již čtvrtým rokem a zájem ro-
dičů, kteří volí alternativní způsoby 
vzdělávání, stále roste. V současné 
době je celkem 55 dětí v Montes-
sori rozděleno do dvou dvojročí, 
a to první a druhá třída = 1. dvojro-
čí, třetí a čtvrtá třída = 2. dvojročí. 
V příštím roce bychom měli mít dvě 
trojročí 1.až 3.třída a dvojročí 4. 
a 5. třída, kterou povede nový pan 
učitel,” vysvětlila ředitelka Pavla 
Mrůzková.                                  (iga)

Radní rozhodnou,
zda budou další
Montessori třídyděti Ve ŠkoLe VyRáběLy 

VLaStní LetadéLka.
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Plesová sezona je v plném proudu 
a Kulturním dům Hlučín se od za-
čátku roku stává vždy v závěru týd-
ne opakovaně místem nespoutané-
ho veselí. 

V plesání se střídají školy se spor-
tovními spolky, výjimečnou atmo-
sférou se v závěru ledna opět pyšnil 
Reprezentační ples města Hlučína. 
Na 190 lidí se v pátek 8. února bavi-
lo také na Plese seniorů. Účastníky 
svým vystoupením pobavily Seni-
orky z Bolatic, aplaudovali Pomá-
dě v podání skupiny Saltatores a ta-
nečnímu vystoupení na píseň Karla 
Gotta Být stále mlád. 

Ples seniorů měl letos jednotící té-
ma Na vlně První republiky, takže 

většina účastníků se hodila do gala 
přesně v tomto duchu. Dámy měly 
čelenky, boa, péřové ozdoby nebo 
květiny ve vlasech a na rukou, ne-
chyběly klobouky a síťované pun-
čochy. V tombole plesu bylo cel-
kem 96 cen, takže mnozí účastníci 
si odnesli zajímavý dárek. Hlavní 
cenou byl tablet. Encyklopedii tan-
ce plnou humoru připravil pro ple-
sové hosty Jakub Dávidek z Klu-
bu společenského tance Kulturního 
domu Hlučín. „Pro mě to byl neu-
věřitelný zážitek. Lidé se skuteč-
ně bavili v přátelské atmosféře, na 
nic si nehráli, uměli si udělat leg-
raci sami ze sebe. Nejenže se dámy 
ozdobily stylovými doplňky, ale 

Ples seniorů se letos nesl v prvorepublikovém stylu

atmosféru První republiky připomínaly na Plese seniorů charakteristické oděv-
ní doplňky.                                                                                            Foto: ingrid křižáková

Byl to trochu bláznivý nápad, při-
znává dnes pět kamarádů z Hlučín-
ska, kteří se rozhodli, že absolvu-
jí pětidenní pěší pouť do Neratova 
v Orlických horách, dlouhou 183 
kilometrů. Vyrazili v úterý 12. úno-
ra od kostela sv. Jana Křtitele v Hlu-
číně, cílem jejich cesty byl poutní 
chrám Nanebevzetí Panny Marie, 
který již bezmála třicet let opravuje 
místní farář Josef Suchár.   

S myšlenkou duchovní pouti, na 
které si její účastníci sáhli na dno 
svých fyzických sil, přišel Kamil Ja-
rošek z Hlučína. Získal pro ni Vla-
dimíra Chlebiše z Hlučína, Jiřího 
Liberdu z Bobrovníků, Jiřího Jaro-
še z Hatě a Tomáše Lazara z Darko-
vic. Pět chlapů s obstojnou fyzic-
kou kondicí a s křesťanskou vírou 
v srdci putovalo zimní krajinou 
Opavska, Nízkého Jeseníku, Hanu-
šovické vrchoviny a Orlických hor. 
Každý z nich pouť za něco oběto-
val a provázel ji modlitbou. Prošli 
postupně Moravskoslezským, Olo-
mouckým a Pardubickým krajem 
a cestu zakončili v Královéhradec-
kém kraji. V hlubokém sněhu se ne-
obešli bez sněžnic, na zledovatě-
lých úsecích použili nesmeky.  

„Prožívali jsme jak krize, hlavně 
fyzické, tak i nadšení a pocit štěstí, 
který přicházel vždy po dokončení 
jednotlivých etap,“ prozradil Vláďa 
Chlebiš.  

„Po 183 kilometrech a pěti dnech 
jsme v sobotu v podvečer došli do 
Neratova za zvuků nových zvo-
nů, které se teprve loni v prosinci 
po 73 letech vrátily do nových bá-
ní místního poutního kostela. Na-
še putování jsme v neděli zakončili 
mší svatou pod skleněnou střechou 
chrámu. Od pana faráře se nám do-
stalo vřelého přijetí a také malé ex-
kurze v místním pivovaru. Prohlíd-
ky pivovaru se zúčastnily i naše 
rodiny, které nás, zcela znavené, ale 
šťastné, přijely vyzvednout,“ vy-
práví Jirka Jaroš.  

A proč se právě Neratov stal cílem 
poutě pětice mužů, kteří chtěli ne-
jen podat fyzický výkon, ale také si 
srovnat své osobní hodnoty? Kdysi 
živá obec a známé Mariánské pout-
ní místo, navštěvované poutníky 
z okolí Orlických hor i z širokého 

okolí sousedního Kladska, v minu-
losti nazývané Bärnwald, má velmi 
pohnutou a inspirativní historii.

 „Na rozdíl od stovek zaniklých 
obcí českého pohraničí dnes zažívá 
zmrtvýchvstání a je důkazem toho, 
co všechno zmůže jedinec, v tomto 
případě katolický kněz, čerstvý še-
desátník Josef Suchár,“ upozorňu-
je hlučínský architekt Josef Barták. 

Rodilý Brňák, vyučený elektrikář 
a později tajně vysvěcený Josef Su-
chár býval dříve spoluorganizáto-
rem letních mládežnických táborů. 
Při vytyčování orientačního závo-
du v létě roku 1987 se dostal na ko-
pec nad Neratov. Při pohledu dolů 
ustrnul, když spatřil zříceninu vel-
kého chrámu s několika chalupami 
zaniklé obce. Díval se na mohut-
né kamenné zdi, dávno bez omít-
ky, s vnitřkem zasypaným zborce-

nou klenbou a střechou. V tu chvíli 
si slíbil, že změní-li se režim, tak 
kostel obnoví.  Když se pak stal fa-
rářem v nedalekém Kunvaldu, po-
zapomenutý slib si vybavil. Povole-
ní biskupa k obnově chrámu získal 
za podmínky, že dokáže znovu oži-
vit i zaniklou, dříve čtyřsethlavou 
obec, v níž v té době trvale žili už 
jen čtyři starousedlíci. 

„Za 29 let se podařilo úctyhodné 
dílo, jehož výsledkem je více jak 
150 obyvatel s lehčím mentálním 
postižením a osob ze dna společ-
nosti. Patnáct dětí v pěstounské pé-
či chodí do speciální školy. Ostat-
ní, podle svých možností, pracují 
v chráněných dílnách, v restaura-
ci a v ubytovacím zařízení. Někteří 
se věnují chovu zvířat, jiní pracují 
v nově postaveném pivovaru. Orga-
nizačně činnost zastřešuje Sdružení 
Neratov, které zaměstnává dalších 
35 osob. Usiluje o soběstačnost, 
o nezávislost na garantech. A chce 
být partnerem i pro větší podniky,“ 
popisuje Josef Barták, jak se do Ne-
ratova vrátil život. Poutní chrám se 
skleněnou střechou se mezitím stal 
pojmem a nadějí, která dokáže pře-
krýt bezpráví, zlobu i krvavou mi-
nulost roku 1945.                      (iga)

Pětidenní zimní putování  do Neratova, 
aneb jak pět chlapů hledá klid v duši 

dokonce i pánové vytáhli originál-
ní kšandy, klasické klobouky i pr-
vorepublikové cibule. Prostě skvě-
lý večer,“ prohlásila místostarostka 

Hlučína Petra Řezáčová.  Letošní 
plesovou sezonu v Hlučíně 2. břez-
na tradičně uzavře Ples tak trochu 
jinak.                                         (iga)

Pětice bláznů na pětidenní pouti z Hlučína do neratova s farářem josefem Su-
chárem (uprostřed).                                                             oto: archiv Vladimíra chlebiše

Beseda s poutníky 
o pětidenní cestě do poutního 

chrámu v neratově se bude konat 
ve čtvrtek 28. března od 17 ho-
din v zámeckém klubu hlučínské-

ho zámku. Vstup je zdarma,
k ochutnání bude i pivo 

z neratovického pivovaru.

Více jak 180 kiLoMetRů 
VytVořiLo PRoStoR 
PRo teSt kondice i PRo 
ModLitbu. 
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Karatistka z Hlučína 
bodovala v Brně

Nejlepší ostravskou závodnicí, kte-
rá startovala 9. února na prvních zá-
vodech letošní sezony ve Sportovní 
hale Vodova v Brně, byla česká re-
prezentantka, mistryně Evropy a vi-
cemistryně světa, Nikola Chybíková 
z Hlučína. V konkurenci 230 závod-
níků z dvanácti oddílů České repub-
liky dominovala ve všech disciplí-
nách a vybojovala tři zlaté medaile. 
Spolu se svými oddílovými kolegy 
z Akademie karate Ostrava přivez-
li celkem deset cenných kovů, z to-
ho čtyři zlaté, tři stříbrné a tři bron-
zové medaile. 

„Nikola Chybíková jasně ukázala, 
že je potřeba s ní v tomto roce počí-
tat. Jsem ale pyšný na všechny na-
še závodníky, protože předvádějí sil-
né karate. Zvu zájemce, aby přišli do 
naší Akademie. Rozpis tréninků je na 
webu www.akademiekarateostrava.
cz,“ řekl předseda Akademie a trenér 
karate Radek Kleibl.                  (iga) 

Čtvrtý ročník mezinárodní soutěže 
v mažoretkovém sportu Zlatá hlu-
čínská hvězda, kterou pořádá Sport 
a kultura Hlučín, se konal ve Spor-
tovní hale Hlučín v sobotu 2. úno-
ra. O přízeň diváků bojovalo sedm 
velkých a 269 malých formací z 21 
klubů. Poprvé do bojů zasáhly i tý-
my z Prahy a Brna, silné bylo za-
stoupení Polska, odkud přijely tři 
kluby.

„Letos jsme pro diváky, kteří pro-
jevují o soutěž velký zájem, při-
pravili opět několik novinek. Slav-
nostní atmosféru celé akci dodalo 
trumpetové trio, které zahrálo nejen 
úvodní fanfáru, ale také ohlašovalo 
první místa. Diváci také ocenili le-
tošní moderátory Honzu Gavelčíka 
a Jiřího Cilečka. O zvuk, osvětlení 
a projekci se postarala firma Dwa 
Production. A hodně se líbily i di-
plomy, které navrhl kreslíř a zná-
mý karikaturista Michal Riedel,“ 
prozradila za pořadatele Eva Neu-
bauerová. V porotě zasedli z České 
federace mažoretkového sportu Mi-
chaela Strachanová z Ostravy, Jana 
Hebelková z Olomouce, Eva Dudo-
vá z Opavy a Lea Roganská z Br-

Na Zlaté hlučínské hvězdě zazářili domácí

Na kvalifikačním turnaji E na re-
publikové finále v házené dívek, 
který se konal ve středu 30. ledna 
v Zubří, uspěl tým studentek z Gym-
názia Josefa Kainara v Hlučíně.  

O postup se utkala s dalšími vítě-
zi krajských kol. Síly měřila s Ob-
chodní akademií Tomáše Bati Zlín 
ze Zlínského kraje a Gymnáziem 
Čajkovského z Olomouckého kraje. 

„Naše sestava děvčat ve složení 
Eliška Desortová, Adéla Kovalo-
vá, Andrea Skibová, Štěpánka Czy-
zová, Barbora Dostálová, Bára Jed-
ličková, Barbora Kubová, Karla 
Schwenznerová, Barbora Lazaro-
vá a Nela Starowiczová ve vyrov-
naných utkáních díky svým herním 
dovednostem a hlavně bojovnosti 
zaslouženě vyhrála a postupují no 
republikového finále. Všem spor-
tovkyním tak patří velký dík a sa-
mozřejmě gratulace k vítězství,“ 

Házenkářky z gymnázia budou město 
reprezentovat na celorepublikovém finále

na. Střídající porotkyní byla Ivana 
Poláková z Karviné. Absolutní ví-
tězkou soutěže se stala Barbora Pi-
etrová z Písku u Jablunkova, šanci 
talentům získal klub Sunny Kop-
řivnice. Velmi dobře si vedl i jedi-
ný domácí zástupce, Mažoretkový 
klub Balerissimo, jehož členkám se 
podařilo vybojovat neuvěřitelných 
29 medailí. 

„Největší úspěchy měly naše vel-
ké skupiny. V kategorii littlekade-
tek dokázala děvčata ve věku od 
čtyř do sedmi let předvést natolik 
kvalitní výkon, že se umístila na 
prvních příčkách jak se svou sku-
pinovou sestavou na téma Zvonil-
ka, tak i s malou formací na téma 
Trollů,“ prozradila trenérka a zakla-

datelka Balerissima Karin Wrono-
vá.  Také hlučínské kadetky ve věku 
od sedmi do jedenácti let ukázaly, 
že po loňském titulu II. vicemistryň 
Evropy neztratily nic ze své formy 
a přispěly do sbírky medailí zlatem 
za pódiové sestavy na téma Ariel, 
malá mořská víla. Bodovaly i ma-
lými formace, zlatá byla ta na téma 
Agentek 007, s druhou, karnevalo-
vou, vybojovaly bronz. S největší 
konkurencí se popraly juniorky ve 
věku dvanáct až patnáct let. Na start 
se postavily proti evropským i svě-
tovým šampionkám. A bylo z toho 
další zlato. 

„Třešničkou na dortu pak bylo ví-
tězství v kategorii malých forma-
cí pro juniorskou choreografii s ná-

řekla pedagožka - tělocvikářka 
Marta Humplíková. Republikové 

finále dívky čeká v polovině dubna 
v Ivančicích.                            (red)

balerissimo na zlaté hlučínské hvězdě 2019.                            Foto: karin Wronová

zvem Princezny Arábie a bronz pro 
malou formaci Burlesque,“ doplni-
la trenérka Wronová. 

Poprvé Balerissimo startovalo ta-
ké v kategorii seniorek ve věku od 
patnácti do 26 let. Odměnou za for-
maci Muži v černém byla bronzová 
medaile. Další kov pak dívky vybo-
jovaly i v sólech a v duetech, a to 
s hůlkou, třásněmi i s dvěma hůlka-
mi. Na prvních závodech letošního 
roku tak dívky zúročily tvrdou pří-
pravu, která nezahrnuje jen přípra-
vu sestav, ale také tréninky baletu, 
gymnastickou i taneční průpravu. 

„Mažoretkový sport se oproti mi-
nulosti hodně změnil. Už to není 
pochod na dechovou hudbu, kte-
rou naše děvčata už snad ani ne-
znají. Moderní mažoretkový sport 
se dá přirovnat k moderní gymnas-
tice. Výjimkou nejsou ani nároč-
né gymnastické prvky s hůlkou, ja-
ko například přemet, hvězda bez 
rukou či salto. Děvčata svůj prv-
ní letošní úspěch oslavila, ale neu-
sínají na vavřínech. Ty největší le-
tošní soutěže, jako jsou mistrovství 
ČR, Evropy i světa, je teprve čeka-
jí. A přivítají mezi sebou další posi-
ly,“ uzavřela Karin Wronová. 

Zájemkyně, a to i úplní nováčci, 
se mohou přijít podívat na trénink 
kterékoliv úterý od 17.30 do tělo-
cvičny Základní školy dr. M. Tyr-
še v Hlučíně.         Ivana Gračková

abSoLutní Vítězkou 
HLučínSké Soutěže 
MažoRetek Se StaLa 
baRboRa PietRoVá
z PíSku u jabLunkoVa. 

Reprezentantky hlučínského gymnázia.                               Foto: kateřina Sadílková
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Hlučín bude hostit 
kvalifikační závody 
mažoretek

Hlučín bude letos jedním z devíti 
měst, kde se bude konat kvalifikač-
ní kolo mažoretkového sportu. Zá-
vody mažoretek ve sportovní hale 
se budou konat třetí březnovou ne-
děli. Nejlepší závodnice se mohou 
postupně probojovat do finále, kte-
rá se podle náčiní budou konat buď 
v Náchodě, nebo v Ostravě, a odtud 
až na červnové Mistrovství Evropy 
do letoviska Crikvenice v Chorvat-
sku, a také na srpnové Mistrovství 
světa v Praze. 

„Ti, kterým se postoupit z kvali-
fikace nepovede, mohou ještě za-
bojovat na Bohemia Grand Prix, 
Slovakia Grand Prix, v pohárové 
postupové soutěži Memoriál Jiří-
ho Necida, která se bude také konat 
v Hlučíně 2. června, nebo v soutě-
ži s názvem Back Together, kterou 
vyhlašuje Česká federace mažo-
retkového sportu zastřešená IFMS 
a Svaz mažoretek a twirlingu spa-
dající pod NBTA,“ uvedla za po-
řádající Českou federaci mažoret-
kového sportu Marta Pavelková. 
Soutěž z Hlučína, která se bude ko-
nat 17. března za účasti domácích 
týmů, se bude vysílat živě formou 
on-line stream prostřednictvím strá-
nek www.majoretsport.cz. „Bude-
me ale rádi, když domácí závodnice 
přijde podpořit početné publikum 
i přímo do haly,“ pozvala fanoušky 
místostarostka města Hlučína Petra 
Řezáčová, která přijala nad závody 
záštitu.                                             (iga)

Pro všechny sportovní nadšen-
ce a milovníky běhání Hlučínské-
ho půlmaratonu a maratonu se bude 
konat v sobotu 25. května. 

„To je určitě dobrá zpráva pro 
všechny sportovní nadšence a mi-
lovníky běhání,“ řekl Petr Breit-
kopf, ředitel pořádající měst-
ské příspěvkové organizace Sport 
a kultura Hlučín.  

Závody  na 21 a 42 kilometrů bu-
dou mít kategorie junioři a muži do 

40 let, 40+, 50+, 60+, juniorky, že-
ny do 40 let a 40+. Účastníci mlad-
ší patnácti let musí mít souhlas ro-
dičů. „Trať bude opět mix cross 
a asfalt, ovšem většinou se pobě-
ží přírodním terénem v nádherném 
prostředí kolem Hlučínského jeze-
ra. Maximální převýšení na trat je 
480+ metrů. V letošním roce jsme 
připravili změnu místa startu a cíle, 
všechny účastníky uvítáme na hlu-
čínském Mírovém náměstí. Chce-

me tím běh oživit, navíc na náměstí 
se bude konat i dětský běh,“ uvedl 
ředitel Breitkopf. 

Na bezpečnost běžců na trati na 
frekventovanějších místech bu-
de dohlížet Městská policie Hlučín 
a Policie ČR. 

Zájemci, kteří chtějí startovat 
v některém z běhů, se mohou již 
nyní registrovat na webových strán-
kách www.timechip.cz v sekci při-
hlášky.                                       (iga)

Šestý ročník půlmaratonu a
maratonu odstartuje z náměstí

na startu  iV. ročníku.                                                                                                                                                                    Foto: jan tegláš

Druhé kolo Zimní ligy jízd zruč-
nosti se za účasti 34 startujících ko-
nalo v Hlučíně v sobotu 9. února. 
„Počasí nám opravdu nepřeje, ne-
boť pravé zimní, uklouzané pod-
mínky čekaly na účastníky soutěže 
jen na jediné ploše u nádraží. Ostat-
ní části se jely na suchém povrchu,“ 
řekl ředitel soutěže a předseda po-
řádajícího Automotoklubu Hlučín 
Pavel Zbytovský. 

Nejlepších výsledků dosáhl rodin-
ný klan Dušana Gacíka, člena Au-
tomotoklubu Hlučín. V absolutním 
pořadí druhého kola zvítězil Dušan 
Gacík, druhé místo získal rovněž 
domácí jezdec Robert Čala. Hege-
monii místních na stupních vítězů 
narušil třetím místem Richard Mag-
dolen z Handlové. V kategorii žen 
stupně vítězů ovládly v pořadí má-
ma Lenka Gacíková a dcery Natál-
ka Gacíková a Veronika Gacíková. 
Po dvou kolech je absolutní pořadí 
1. Dušan Gacík, 2. Robert Čala, 3. 

Gacíkovi ovládli zimní jízdy zručnosti

Richard Magdolen, v kategorii žen 
je na 1. místě Lenka Gacíková, za 
ní je v těsném závěsu Dagmar Dro-
bíková a třetí je Natálka Gacíková. 

„Ke všeobecné dobré náladě při-
spělo i výtečné občerstvení místní 
kuchyně AMK v podobě gulášové 

polévky,“ uzavřel ředitel soutěže. 
Další zájemci se mohou ještě při-
hlásit na adrese www.aoscz.info.  
Březnová jízda je na programu  
2. března, v sobotu 6. dubna se 
uskuteční závěrečná Aprílová jízda.

Ivana Gračková

Vítězové druhého kola (zleva) Richard Magdolen, dušan Gacík, Robert čala, Ve-
ronika, Lenka a natálka Gacíkovi.                                               Foto: Pavel zbytovský

Paprsky zahájily rok 
medailovou jízdou

Hlučínské mažoretky z klubu Pa-
prsky Hlučín sice vynechaly domá-
cí Zlatou hlučínskou hvězdu, zato 
na konci února bodovaly na soutě-
ži O říčanskou Pusinku 2019. ,,Se-
zónu jsme zahájily víc než krás-
ně. Naše první letošní soutěž byla 
úspěšná, v nádherném prostředí, 
přátelské atmosféře a s úžasnými 
pořadateli,” řekla trenérka Tereza 
Kremrová. Za velké formace zlatou 
medaili vybojovaly juniorské sleč-
ny, Námořničky z kadetek obsadi-
ly bronzovou příčku. Sóloformace 
si přivezly šest zlatých, čtyři stříbr-
né medaile a jeden bronz. Sóla seni-
orek se seřadila na pátém a šestém 
místě. Zlato získala i nejmladší só-
listka Sofinka Dujsíková.           (iga)
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volný čas

n
2. 3. 19.00 Ples tak trochu jinak aneb jak paříme na Prajzké…? kd Hlučín

5. 3. 17.00 Vernisáž výstavy soch červený kostel

7. – 8. 3. 8.00 deskové hry kd Hlučín

8. 3. 16.30 Výtvarný občasník ddM Hlučín

11. – 14. 3. jarní příměstský tábor ddM Hlučín

12. 3. 17.00 eva tvrdá – premiéra autorského čtení zámecký klub

14. 3. 11.00 oslava 10 let Hzú HzS čR kd Hlučín

17. 3. 8.00 Schůze rybářů kd Hlučín

21. 3. 19.00 divadlo Velké lásky v malém hotelu kd Hlučín

23. 3 8.00 kloboučkový turnaj ve volejbale Sportovní hala

23. 3. 19.00 koncert Leony Machálkové s kapelou kd Hlučín

26. 3. 16.00 Veřejné fórum kd Hlučín

28. 3. 15.00 den učitelů kd Hlučín

28. 3. 17.00 Putování do neratova – přednáška zámecký klub

31. 3. 8.30 Schůze zahrádkářů kd Hlučín 

20. 2. – 8. 5. Lucemburské opráski – výstava Muzeum

Připravujeme na duben

4. 4. 18.00 kouzelný krámek - balet zuŠ Hlučín kd Hlučín

6.4. 9.00 Šachový turnaj ddM Hlučín

7. 4. 15.00 dětský karneval kd Hlučín

9. 4. 16.00 zastupitelstvo kd Hlučín 

13. 4. charitativní ples kd Hlučín

18. 4 18.00 cestovatelská přednáška tomáš Vejmola kd Hlučín

Letní šapitó nabídne zábavu 
pro školky i gymnázium

Hlučínský divadelní festival Letní šapitó letos nabíd-
ne představení pro děti všeho věku. Kromě mateřských 
a základních škol budou moci představení navštívit 
i studenti gymnázia. Hrát se pro ně bude inscenace dra-
matika a režiséra Pavla Gejguše Epos o Gilgamešovi - 
nesmrtelnost. Řekl to pořadatel týdenní přehlíky David 
Moravec.

„Jsme rádi, že se nám nabídku výchovných představe-
ní podařilo doplnit i pro studenty. Moc se těšíme, že na-
še šapitó na břehu jezera navštíví jak nejmladší děti ze 
školek, tak i studenti střední škol. Pořádáme je ve spolu-
práci se souborem ostravského divadla Stará aréna. Na-
víc literární předloha vybraného představení je pro stu-
denty součástí povinné četby,“ uvedl Moravec. Pro děti 
z mateřských škol se bude v cirkusovém stanu hrát pří-
běh o námořnickém životě Bílá velryba. Pohádka je plná 
námořnických písní i dobrodružství s vůní exotických 
dálav. Pro starší děti z prvního stupně základní škola pak 
herci uvedou pohádku Vincent & Bóďa: Dobrodružství 
v Benátkách. Festival se uskuteční od 11. do 17. června 
na břehu Hlučínského jezera. Informace o všech dese-
ti představeních zájemci najdou na webových stránkách 
www.letnisapito.cz. Pro školy a školky se bude hrát do-
poledne, pro dospělé jsou určena večerní představení. 
Letos pozvání opět přijaly hvězdy českého divadla. Ná-
vštěvníci se mohou těšit například na Petra Nárožného, 
Simonu Stašovou, Martina Dejdara, Jana Čenského a řa-
du dalších známých tváří.                                         (red) 

návštěvníci se mohou těšit na řadu známých herců.                                                                             
Foto: archiv

Spolek Žít s krajinou Darkovičky, Hlučín a Bobrovní-
ky se otevírá dalším členům.

„Uvítáme nové členy, kteří budou chtít pomoci při na-
ší činnosti, ale i ty, kteří svým členstvím jen budou chtít 
dát najevo sympatii a podporu našim aktivitám,“ řekl 
zakladatel spolku Tomáš Matýsek z Darkoviček. Spolek 
vznikl loni v srpnu. Jeho cílem je péče a ochrana krajiny 
a životního prostředí.

„Spolek jsme zakládali v souvislosti se snahou obnovit 
páteřní polní cesty v katastrech Darkoviček a Hlučína. 
Věřím, že občané tuto aktivitu už zaznamenali,“ doplnil 
Tomáš Matýsek. Více informací k činnosti i projektům 
spolku zájemci najdou na nových webových stránkách 
www.zitskrajinou.cz. Členství ve spolku není nijak zpo-
platněno. Členovi nevznikají žádné povinnosti, o míře 
svého zapojení rozhodne každý sám dle svých možnos-
tí a chuti.                                                                   (iga)

Chcete také žít s krajinou?
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Pět chlapů z Hlučínska vyra-
zilo na pětidenní duchovní 
pouť. Vyprávět o ní budou 
28. března na zámku.  

Lukáš by měl odjet na další 
intenzivní rehabilitace. Peníze 
z víček ale zdaleka nestačí.

Revitalizace štěrkovny by měla 
začít letos v září. Ministerstvo 
financí vyhlásilo výběrové 
řízení na dodavatele stavby.

Čtěte na straně 2 Čtěte na straně 2 Čtěte na straně 9

Město bude mít další květnatou louku. K té, 
kterou na soukromém pozemku u cihelny v ro-
ce 2015 založil spolek Agri Nostra, přibude dal-
ší v centru města pod farní zahradou. Lokalitu 
vybrala nová komise pro městskou zeleň, do-
poručil ji autorizovaný architekt pro obor kra-
jinářské zeleně Petr Ondruška, který aktuálně 
zpracovává generel zeleně pro město Hlučín, 
a také městský architekt Jan Richter. 

„Požadavků na vytvoření více lokalit s při-
rozeným biotopem v Hlučíně přibývá. V reak-
ci na ně město vytipovalo vhodnou lokalitu, 
kterou už letos na jaře oseje městská obchodní 
společnost TS Hlučín lučními květinami. Lou-
ka přispěje k udržení ekologické rovnováhy ve 
městě,“ uvedla vedoucí odboru životního pro-
středí Městského úřadu Hlučín Soňa Prášková. 

Novou louku připraví pracovníci městské fir-
my TS Hlučín. Zorají a srovnají povrch a za-
sadí speciální travní směs s vysokým obsahem 
semen lučních květů. 

„Na louku ale nebude možné vstupovat, jinak 
by se květiny poničily,“ upozornil ředitel TS 
Hlučín Roman Šťastný. Další  místa pro květ-
naté louky chce město vybrat v příštím roce.  

Na jaře přibude v Hlučíně také několik mla-
dých stromů. Třináct dubů se bude vysazo-
vat v aleji ve Vinohradské ulici, po jedné lípě 
přibude na sídlišti OKD v ulici B. Němcové 
a na hřišti u Kulturního domu Hlučín, za ním 
pak dva habry. Nové stromy jsou v plánu také 
v Hornické ulici na sídlišti OKD. 

„Při dalších výsadbách budeme zohledňo-
vat možnost také výsadby keřů s bobulemi pro 

ptáky. Pro ně také nyní vyvěsíme šest nových 
hnízdních budek. Umístěny budou na sídlišti 
OKD, kde máme prioritně zájem podpořit pta-
čí populaci,“ doplnila Soňa Prášková. Vhodné 
typy budek konzultoval odbor životního pro-
středí s odborníky z Agentury ochrany přírody 
a krajiny.

Zásadního ošetření se letos dočkají stromy 
v aleji sakur v ulicích J. Nerudy a Jarní. „U se-
dmadvaceti stromů necháme provést odborný 
zdravotní a bezpečnostní ořez a ve vhodných 
prolukách, samozřejmě s ohledem na stávají-
cí ochranná pásma inženýrských sítí, dosadí-
me nové stromy,“ vysvětlila Soňa Prášková.  
Revitalizaci sakurové aleje doporučila komise 
pro zeleň, protože stromy jsou ve špatném sta-
vu.                                                              (iga)

Ve městě přibude květnatá louka i nové stromy

VeLký zájeM PřiHLížejícícH 
oPět VyVoLaLa 
koMentoVaná zabijačka 
V tRadičníM PRoVedení. 

Hlučínský masopust, jehož kdy-
si silnou tradici loni oprášila skupi-
na místních nadšenců v čele s Lu-
kášem Krčkem, se letos v polovině 
února fakt vyvedl. Hlavně děti potě-
šila přítomnost koní v masopustním 
průvodu. Harmonikář Eda, s nímž 
si do Restaurace u Bětky přišlo po-
sedět mnoho návštěvníků akce, říz-
ná hudba Hlučíňanka i cimbálovka 
Friš se zasloužili o bujarou atmo-
sféru lidové zábavy. Velký zájem 
opět vzbudila komentovaná zabi-
jačka, i když se na náměstí čuník 
samozřejmě už jen porcoval. 

„Velkou pozornost jsme věnova-
li obsazení stánků. Víme, že jich 
na našem masopustu není mnoho, 
ale nechceme  ze setkání dělat ko-
merční akci. Proto nezveme stán-
kaře, kteří přijíždějí na akce s jedi-
ným cílem vydělat. Většinu stánků 
tak obsluhoval dokonce vždy někdo 
z organizátorů akce, další provozo-

Masopust v Hlučíně má i vlastního medvěda

vali místní drobní podnikatelé a ka-
várníci,“ prozradil hlavní iniciátor 
povedené akce Lukáš Krček. 

Stejně jako loni i tentokrát se jen 
zaprášilo po kreplích, tedy koblíž-
cích, které nesmí chybět na žád-

ném masopustu. Velký zájem byl 
i o produkty řeznictví. No a samo-
zřejmě největším lákadlem pro ná-
vštěvníky byl průvod masek, mezi 
nimiž nechyběl ani nezbytný med-
věd. „Sehnat v době masopustu 

kostým medvěda je zhola nemožné. 
Proto jsem ho už na loňský ročník 
vyrobil. Trvalo mi to s přestávkami 
tak osm hodin. Ale jsem rád, že teď 
máme vlastního medvěda,“ doplnil 
Lukáš Krček. 

„Pro nás je potěšující, že se v Hlu-
číně dala dohromady parta lidí, kte-
rá organizuje řadu komunitních akcí 
zejména ve vazbě na naši křesťan-
sko-katolickou historii. Že město 
jako instituce nemusí být jejich po-
řadatelem, ale pouze pro ně posky-
tuje vstřícné zázemí, považujeme 
za ten nejlepší důkaz silné občan-
ské angažovanosti lidí z Hlučína. 
A jsme na ně pyšní. Ostatně proto 
jsme organizátorům i letos s chu-
tí a důvěrou poskytli předem stano-
vený finanční rozpočet na pořádá-
ní obdobných občanských setkání 
i maximální technickou podporu 
naší, k tomu určené, městské pří-
spěvkové organizace Sport a kultu-
ra Hlučín,“ prohlásil starosta Hlu-
čína Pavel Paschek, který na úvod 
průvodu předal rozpustilým maška-
rám symbolické klíče od městských 
bran. 

Pro hlučínský masopust se komentovaná zabijačka postupně stává fenomé-
nem, takže pořadatelé zvažují, že ji zařadí i v dalších letech.

Foto: ivana Gračková

MíSto kytičkyn
 [13] hlučínskénoviny občané

Přivítali jsme:
Matyáš Sonnek *2019
Jan Křenek *2019
Lucie Ondičová *2018

Jubilanti:
Marie Kučerová *1937

PoděkoVánín

SoukRoMá inzeRcen
n Pronajmu dům v Hlučíně, ul. 

Pode zdí.  Seriózní podmínky.  
Tel.: 605 983 489

I průmyslové závody splňují imis-
ní limity. Aby neohrožovaly zdraví 
lidí, zvířat a přírody. A my si na se-
be necháme padat „chemii“.  Říkáte 
si, že je vše v normě. Závěr měření 
provedeného Českým hydrometeo-
rologickým ústavem při Festivalu 
ohňostrojů v Hlučíně říká: „V ně-
kterých případech dochází k proka-
zatelnému mírnému zvýšení kon-
centrací konkrétní látky a nedošlo 
k překročení žádného imisního li-
mitu.“ 

Ale v různých částech republiky 
jsou výsledky měření různé, zále-
ží na tom, zda měřící vůz zachytí 
zplodiny z ohňostrojů. A v Hlučí-
ně se tehdy měřící vůz nacházel 

ve vzdálenosti 200 metrů severo-
východně od odpalovacího prosto-
ru a mírné proudění vzduchu by-
lo severozápadní. Zpráva dále říká, 
že pro směs extrémně malých čás-
tic a kapiček neexistuje bezpečná 
spodní hranice při vdechování a ne-
gativní zdravotní účinky můžou být 
zaznamenány i při velmi nízkých 
koncentracích. Zároveň na ně mo-
hou být přichyceny i další škodli-
vé látky, jako například těžké kovy. 
Ty mohou být karcinogenní, mohou 
způsobovat poruchy nervové sou-
stavy či poškozovat oběhovou sou-
stavu. A NO2 má vliv na zvýšení 
kardiovaskulární a respirační úmrt-
nosti. Německý úřad pro životní 

prostředí (UBA) spočítal, že silves-
trovské ohňostroje v zemi zamo-
ří ovzduší asi 4000 tunami poléta-
vého prachu. To je pro představu či 
srovnání více, než vyprodukují vý-
fuky všech německých automobilů 
za celý měsíc. Proč toto vše riskuje-
me, když v TOP příležitostech měs-
ta v roce 2017 občané žádali přijetí 
vyhlášky, která by ohňostroje ome-
zovala? Zábavní pyrotechniku mo-
hou lidé v Německu odpalovat jen 
na Silvestra a Nový rok a uvažu-
jí o celoplošném zákazu, protože 
ohňostroje škodí lidem i zvířatům. 
A my pořádáme mezinárodní festi-
val ohňostrojů!     Hana Bartáková

občanka Hlučína

naPSaLi jSten

Pro připravovanou publikaci, kte-
rá bude mapovat historii Darko-
viček až do současnosti, hledám 
spolupracovníky, pamětníky či 
vlastníky jakýchkoliv dokumentů 
či historických fotografií. 

Máte-li zájem podělit se o své pa-

měti, obrázky, fotografie či další 
dobové dokumenty, neváhejte mě 
kontaktovat na telefonním čísle 724 
623 932,  nebo na mailové adrese 
historiedarkovicky@seznam.cz

Tomáš Matýsek
Darkovičky

Hledají se spolupracovníci pro 
přípravu publikace o Darkovičkách

Ohňostroje ohrožují naše zdraví

Děkujeme všem, kteří se přišli 
18. února 2019 naposledy rozlou-
čit s Dominikem Wéghem, za pro-
jevenou soustrast, květinové dary. 
Děkujeme pohřební službě Breuer 
za profesionální přístup a Rosťovi 
Sedláčkovi za pěknou řeč.       

Rodina Wéghová

 Café Carpe Diem slaví první rok
PodnikateLé PoMáHají MěStun

Ať už to byl advent nebo nedáv-
ný masopust, jedním z hlučínských 
podniků, který pomáhal vytvářet 
tu správnou atmosféru na hlučín-
ském Mírovém náměstí byla kavár-
na Café Carpe Diem.

Ta má za sebou první rok od ote-
vření, výročí oslaví 4. dubna. Její 
majitelé Pavlína Konečná a Radek  
Magera pro hosty své kavárny po 
celý rok připravovali kávu, chysta-
li snídaně, do nabídky postupně za-
řadili lívance, vafle i polévky. Pe-
čou a zdobí pro své hosty dezerty, 
vše zvládají i v bezlepkových vari-
antách. Od srpna vaří dle vlastních 
receptů zmrzliny, mezi favority pa-
tří vanilková a čokoládová, me-
zi sorbety vede jednoznačně citrón 
a pomeranč se skořicí. „Také jsme 

pro vás a hlavně s vámi byli po ad-
ventní čas v boudičce na náměstí, 
v té jsme se společně loučili se sta-
rým rokem a vítali ten nový, lepší, 
plný novinek a překvapení. Na jaře 
opět zprovozníme zahrádku. Může-
te se těšit na nové dezerty, které pro 
vás vymyslíme a upečeme, na dal-
ší druhy zmrzlin a sorbetů,” řekla 
Pavlína Konečná.  

Kavárnu najdete v Ostravské uli-
ci číslo popisné 84. Na facebooku 
je pak jako Kavárna Café Carpe Di-
em. Má otevřeno každý den včetně 
sobot a nedělí, a to od 8 hodin do 
19.30.

„Potkat nás můžete i ve stánku 
na akcích ve městě, na štěrkovně 
a v okolí. Budeme se na vás těšit,” 
doplnila Pavlína Konečná.      (red)

Oslavy kulatého, desátého výročí 
působení Záchranného útvaru Ha-
sičského záchranného sboru Čes-
ké republiky v areálu bývalých hlu-
čínských kasáren v Opavské ulici si 
vyžádají uzavření parkoviště u Kul-
turního domu Hlučín. Připomínat se 
bude ve čtvrtek 14. března, kdy bu-
de parkoviště vyhrazeno pro účast-
níky akce. 

„Slavnostní setkání u příležitosti 
oslav výročí se bude konat v Kul-
turním domě Hlučín. Zúčastní se ho 
všichni jeho příslušníci a zaměst-
nanci, přijede také řada význam-
ných hostů. Budou mezi nimi mi-
nistr vnitra, ministryně financí, 
vedení Hasičského záchranného 

sboru ČR, krajští ředitelé, zástupci 
města Hlučína, a také Jihlavy a Zbi-
roha, kam se útvar postupně rozšířil, 
představitelé Policie ČR, Armády 
ČR, Správy státních hmotných re-
zerv, Sdružení hasičů Čech, Mora-
vy a Slezska a dalších spolupracují-
cích subjektů, organizací a firem,“ 
prozradil mluvčí útvaru podplu-
kovník Ivo Adámek. Útvar působí 
v hlučínském areálu od ledna 2009. 
Je předurčen pro provádění činnos-
tí zejména u dlouhotrvajících zása-
hů a mimořádných událostí, kde je 
zapotřebí speciální technika. Má na 
svém kontě již 900 úspěšných zása-
hů nejen na celém území České re-
publiky, ale také v zahraničí.  (red) 

Oslavy hasičů na den uzavřou 
parkoviště u kulturního domu

Uzávěra ulice P. Bezruče
Až do 24. března je povolena uzá-

věra komunikace v ulici P. Bezruče 
v Hlučíně. Důvodem je oprava ka-
nalizačního řadu. Uzávěra bude pro-
bíhat po etapách, vždy po padesáti 
metrech, objížďka je stanovena po 
ulicích Pavla Strádala, Jaselská a Čs. 
armády. Společnost VaK Hlučín se 
omlouvá za komplikace a děkuje ob-
čanům za trpělivost.                      (red)



Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Připravili jsme pro vás pestrou nabídku letních 
pneumatik se slevou až 25 %. Samozřejmostí je 
možnost přezutí za 590 Kč včetně vyvážení nebo 
uskladnění pneumatik za 490 Kč. V rámci jarní servisní 
prohlídky zkontrolujeme funkčnost vaší klimatizace, 
provedeme diagnostiku, zkontrolujeme podvozek, 
brzdový systém a mnoho dalšího. To vše za akční cenu 
249 Kč.

AUTOCENTRÁLA s.r.o.
Třebovická 5534, 722 00 Ostrava, tel.: 596 966 333
Markvartovická 7, 748 01 Hlučín, tel.: 595 042 784
Ostravská 12, 733 01 Karviná, tel.: 595 390 920
www.autocentrala.cz

Více informací získáte na ŠKODA Infolince 
800 600 000 nebo na www.skoda-auto.cz.

Zahradnictví Michňa

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

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

zahradnictvimichna@seznam.cz

www.zahradnictvi-michna.cz

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

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



Půjčíme vám až

dřív, než řeknete švec!

Přivýdělek
u Fair Credit

800 888 120
www.privydelek.cz

www.faircredit.cz
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Jezdecký kroužek

O prázdninách pořádáme příměstský jezdecký tábor pro 
děti od 8 do 15 let. Termíny: 8. - 12. 7., 22. - 26. 7., 

5. - 9. 8., 19. - 23. 8. Prožijte s námi léto v sedle!
Více informací na mailu 

staje.balousek@seznam.cz nebo tel. 776 880 096

Od dubna navyšujeme počet míst v jezdeckém 
kroužku pro děti od 8 do 15 let. 
Těšíme se na Vás! 

Příměstský
jezdecký tábor




