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hlučínskénoviny

V baletním představení Kou-
zelný krámek bude tančit 47 
účinkujících. Zavedou publi-
ku do obchůdku s hračkami.  

Občané mohou nominovat 
osobnosti a reprezentanty 
Hlučína na ocenění města. 
Termín je do 19. dubna.

Čtěte na straně 2 Čtěte na straně 8

Nové stromy vysázel spolek Žít s krajinou 
podél jeřabinové cesty v Darkovičkách

Sedmdesát nových stromů a ke-
řů přibylo na jeřabinové polní cestě 
mezi poli v Darkovičkách. V sobo-
tu 16. března je tam přišla vysá-
zet parta lidí z podnětu spolku Žít 
s krajinou.  Asi patnáct brigádníků 
spolu s dětmi a také několika psy 
vysázeli alej, v níž jsou jeřáby pta-
čí, muky, břeky, třešně ptačí, jab-
loně lesní, polní hruštičky, hlohy, 
dříny, šípky i střemchy, tedy stro-
my a keře, které byly typické pro 
českou krajinu. Zakladatel spol-
ku Tomáš Matýsek je koupil v les-
ní školce u Prostějova specializují-
cí se na dřeviny, které se v lesnictví 
moc nevyužívají. „Stromy i s pleti-
vem a dalším materiálem přišly asi 
na deset tisíc korun. Nejdražší byla 
práce a tu udělali dobrovolníci,” ře-
kl Tomáš Matýsek. V nové aleji je 
také deset mladých lipek, které na 
své zahradě v Darkovičkách pěsto-
val a rouboval Radek Vranešic. 

„Patří mu za to velký dík, jsou to 
krásné stromy,” doplnil Tomáš Ma-
týsek potěšen nejen hojnou účastí, 
ale také přítomností dětí. „Je moc 
fajn, že už malé děti se takto učí sta-

rat o přírodu. Navíc jsme společně 
strávili krásný den. Na závěr jsme si 
psolečně opekli špekáčky a pojedli 
nějaké buchty,” poznamenal zakla-
datel spolku. Alej je vysázená z jed-
né strany cesty. Podle Tomáše Ma-
týska je takováto liniová výsadba 
dostačující. Stromy nebudou zasa-
hovat zemědělcům do pole a cesta 
zůstane průjezdná. O čerstvě zasa-
zené stromy se teď členové a pří-

znivci spolku budou starat, přede-
vším je bude nutné v případě sucha 
zalévat, aby se uchytily. 

Spolek Žít s krajinou Darkovič-
ky, Hlučín a Bobrovníky se záro-
veň otevírá dalším členům. Uvítá 
zájemce, kteří budou chtít pomo-
ci s různými činnostmi související-
mi s ochranou přírody a krajiny, ale 
i ty, kteří svým členstvím jen budou 
chtít dát najevo sympatii a podpo-

ru jeho aktivitám. Spolek vznikl lo-
ni v srpnu v souvislosti se snahou 
obnovit páteřní polní cesty v kata-
strech Darkoviček a Hlučína. Více 
informací k činnosti i projektům je 
k dispozici na webových stránkách 
www.zitskrajinou.cz. Členství ve 
spolku není zpoplatněno. Členovi 
nevznikají povinnosti, o míře své-
ho zapojení rozhodne každý sám 
dle svých možností a chuti.       (iga)

Dospělí, děti i psi strávili společně plodné sobotní dopoledne.                                                                           Foto: Ivana Gračková

Hřiště pro děti s herními prvky z kvalitního 
akátového dřeva vyroste v areálu Hlučínské-
ho jezera. 

Určené bude pro děti od tří do zhruba deseti 
let. Bude poblíž dětského brouzdaliště, aby ro-
diny s dětmi měly dětské atrakce u sebe a dě-
ti mohly ráchání v bazénku prostřídat s aktiv-
ním pohybem. 

„Herní prvky jsme vybírali s maminkami tak, 

aby se na hřišti zabavily děti různého věku,“ ře-
kl iniciátor změn v areálu štěrkovny, nový rad-
ní Milan Glonka. 

Vedle dětského hřiště přibude také hřiště na 
florbal a další na kopanou. „Věříme, že se ale-
spoň část z těchto našich plánů podaří zrealizo-
vat už k začátku letošní letní sezony,“ doplnil 
radní Glonka. 

Na třech místech areálu se postaví také pře-

vlékací kabiny a první tři venkovní sprchy, jed-
na z nich bude i kousek od nuda pláže. „Aby 
byla v areálu možnost se osprchovat pitnou vo-
dou, jsme usilovali snad deset let. Voda v na-
šem jezeře je sice po většinu roku krásně čistá, 
ale přece jen je z hygienických důvodů lep-
ší použít po koupání sprchu, a to zejména pro 
alergiky, lidi s citlivou pokožkou a děti,“ dopl-
nil Milan Glonka.                                                 (iga) 

V areálu jezera v létě přibude dětské akátové hřiště

Přerušení VelKýcH lánů 
POlí POmůže cHránIT PůDu 
PřeD erOZí.

Zastupitelé budou rozhodovat 
o dotacích. Sejdou se v úterý 
9. dubna v 16 hodin  
v Kulturním domě Hlučín. 

Čtěte na straně  7



Mnoho obyvatel Hlučína opako-
vaně znepokojuje stav některých 
potoků na území města, do kterých 
se dostává splašková voda. 

Naše společnost Vodovody a ka-
nalizace Hlučín provozuje stoko-
vou síť v Hlučíně jako jednotnou 
kanalizaci. V praxi to znamená, 
že jedno trubní vedení odvádí jak 
splaškové, tak dešťové vody. V ob-
dobí dešťových srážek se splaškové 
vody naředí v minimálním poměru 
1:7. Pak voda přetéká přes odlehčo-
vací komory do recipientu a okolí, 
kde vytéká, pak působí neutěšeně. 

Tento stav však v současné do-
bě nelze změnit bez obrovských fi-
nančních nákladů, které by se dra-
maticky projevily v ceně stočného. 
Proto naše společnost dělá vše pro 

to, aby alespoň minimalizovala ne-
gativní dopady provozování jednot-
né kanalizace. 

Loni jsme instalovali automatické 
česle na nejdůležitějších čerpacích 
stanicích číslo 1 a 2. Ty nyní zajiš-
tují  plynulý nátok splaškových vod 
na centrální čistírnu odpadních vod 
ve sto procentech. Dalším krokem 
bylo navýšení množství čerpaných 
vod u nejdůležitější čerpací stani-
ce z 52 litrů za sekundu na 65 litrů. 
Vůbec nejdůležitější opatření jsme 
provedli u přepadové hrany u od-
lehčovacích komor. Hrany jsme 
zvýšili v jednom případě o 14 a ve 
druhém případě dokonce o 28 cen-
timetrů, čímž se nám podařilo ve 
zvýšené míře akumulovat splaško-
vé vody. Všechna tato dílčí opatře-

ní vedla k výraznému snížení počtu 
přetoků a snížila množství naředě-
ných splaškových vod tekoucích do 

recipientu, tedy do potoka. Aktuál-
ně se snažíme ve spolupráci s od-
borem investic selektovat dešťovou 
vodu ze zpevněných ploch mimo 
veřejnou kanalizaci. Přispět k díl-
čí nápravě ale může každý občan. 
S drobným biologickým znečiště-
ním si totiž příroda poměrně snad-
no poradí. S čím si však nepora-
dí, jsou biologicky nerozložitelné, 
pevné látky. Jsou to zejména vlhče-
né ubrousky a hygienické potřeby, 
které se dostávají do veřejné kanali-
zace v obrovských objemech. Stačí 
tedy pouhé dodržování kanalizač-
ního řádu, který zapovídá vhazová-
ní podobných předmětů do kanali-
zace, abychom přírodě opět trochu 
ulevili.                    Petr Schimánek

ředitel VaK Hlučín 

SLOVO STAROSTYn
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Na veřejné fórum, 
které se konalo v na-
šem kulturním domě 
v úterý 26. března, 
přišlo více jak 150 li-

dí. Byl to rekordní počet nejen v Hlu-
číně, protože jak řekla moderátorka 
akcí sítě Zdravých měst Dana Divá-
ková, takový zájem lidí je výjimečný. 
Proto bych rád poděkoval všem, kteří 
přišli diskutovat o budoucnosti Hlučí-
na a prokázali, že jim osud města ne-
ní lhostejný. Moc mě to potěšilo, udě-
lalo mi radost, že nám lidé přišli říct, 
co si ve městě přejí a co jim tam va-
dí. A že dorazilo hodně mladých, kteří 
se nebáli formulovat svůj názor. Tento-
krát i diskuzní stůl mladých byl sebevě-
domý, jeho diskutéři měli jasnou před-
stavu, co by chtěli, a dokázali si ji 
prosadit. A předvedli, že naše školy vy-
chovávají angažované a hrdé občany. 
Není proto divu, že nejvíce hlasů na-
konec získal návrh postavit u základ-
ní školy na Rovninách sportovní halu 
a také budovat ve větší míře cyklostez-
ky, včetně té co by vedla do Markvarto-
vic. Ale pořadím TOP příležitostí měs-
ta ještě mohou zamíchat další občané 
v následné anketě. Protože nejen vý-
stavba parkovacího domu, ale třeba 
také vybudování domu s pečovatelskou 
službou, které se objevily ve druhé po-
lovině vítězné desítky, by si podle mého 
názoru zasloužily více hlasů a tím i ví-
ce naší pozornosti.  

město

Přišli sebevědomí občané

Jako každý rok i tentokrát oce-
ní Hlučín nejvýraznější osobnosti 
města. Návrhy mohou podávat ob-
čané Hlučína, Darkoviček a Bob-
rovníků, sportovní kluby, kultur-
ní spolky, školy a další organizace, 
které mají sídlo na území města. 
Nominovat mohou reprezentanty 
města hned v několika kategoriích. 
Ve sportu mohou navrhovat úspěš-
né jednotlivce, kolektivy, ale ta-
ké trenéry a funkcionáře. Za přínos 
v oblasti kultury mohou nomino-
vat jednotlivce, soubory, kolektivy 
i pracovní skupiny. Zvláštní pozor-
nost si zaslouží kategorie Výraz-
ná osobnost roku ve městě Hlučíně. 
Navrhnout do kterékoliv kategorie 

je možné reprezentanty nebo osob-
nosti s trvalým bydlištěm v Hlučí-
ně, nebo ty, kteří jsou registrováni 
v některém hlučínském sportovním 
klubu, tělovýchovné jednotě, pří-
padně jsou členy kolektivu či sou-
boru působícího v Hlučíně. 

Ocenění je poděkováním města 
aktivním občanům i kolektivům za 
dosažení velmi dobrých výsledků 
ve sportu, za realizaci významné-
ho kulturního počinu, za dlouhodo-
bě úspěšné kulturní aktivity nebo za 
významný přínos v jakékoliv oblas-
ti veřejného života v Hlučíně v ro-
ce 2018. Do návrhu je třeba uvést 
jméno a příjmení nominovaného, 
u kolektivu pak název organizace, 
v oblasti sportu také kategorii. Dále 
nesmí chybět datum narození nomi-
novaného, jeho adresa, u kolektivu 

sídlo organizace. Důležitou součás-
tí je zdůvodnění nominace. Návrh 
musí obsahovat také jméno, příjme-
ní a adresu navrhovatele. Návrhy se 
odevzdávají do 19. dubna na Měst-
ský úřad Hlučín, Mírové náměstí 
24, 748 01 Hlučín na odbor rozvoje 
Ingrid Křižákové. Zasílat se mohou 
také elektronicky na mailovou ad-
resu krizakova@hlucin.cz. Kontakt 
pro telefonické dotazy je 595 020 
238. Oceňování osobností pořádá 
město Hlučín ve spolupráci s ko-
misí pro tělovýchovu, sport a vol-
ný čas mládeže a s kulturní komisí. 
Podrobné podmínky pro nominaci 
jsou zveřejněny na webových strán-
kách města, kde je ke stažení také 
formulář pro nominaci. Lze si ho 
také vyzvednout na odboru rozvo-
je.                                                (iga)

Hlučín chce ocenit své výrazné 
osobnosti a reprezentanty, 
občané mohou podávat návrhy

Přijímáme opatření k nápravě, pomoci s čistotou
v okolí potoků a strouh však může každý z nás

Jazykové kurzy pro seniory bude 
opět pořádat město Hlučín. Konat 
se budou v rámci komunitního plá-
nování a za podpory dotace z Mo-
ravskoslezského kraje.

„Po loňské zkušenosti jsme se roz-
hodli otevřít kurz angličtiny pro za-
čátečníky a němčinu pro pokročilé, 
o které byl největší zájem,“ pro-

zradila Sabina Lorencová z odbo-
ru rozvoje Městského úřadu Hlučín. 

Kurzy se uskuteční v období od 
konce dubna do června v budo-
vě Základní školy Hornická, která 
sídlí na sídlišti OKD. „Kurzy jsou 
určeny výhradně pro občany seni-
orského věku z Hlučína, Darkovi-
ček a Bobrovníků, pro které budou 

zdarma,“ doplnila Sabina Lorenco-
vá. Zájemci se mohou hlásit nejpoz-
ději do 27. dubna osobně u Sabiny 
Lorencové v kanceláři B253 v bu-
dově B hlučínské radnice, případně 
telefonicky na čísle 595 020 317, 
nebo mailem na adrese lorencova@
hlucin.cz. Kapacita obou kurzů je 
omezena.                                  (red) 

Město pořádá jazykové kurzy pro seniory

nOmInace je mOžné 
POSílaT DO 19. Dubna.

Znečištěný potok kousek od restau-
race Svatý jiří u bývalého koryta Opa-
vice.                       Foto: Vladimír chlebiš
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RADA MĚSTA V BŘEZNUn

město

V Hlučíně propukla doba jarních 
úklidů. U rodinných domů si lidé 
budou uklízet zahrádky, pracovní-
ci TS Hlučín vyrazí po zimě řádně 
vyčistit ulice, z nejhoršího pomo-
hou dobrovolníci v akci Ukliďme 
Česko. Největším problémem bu-
de zbavit se na veřejných prostran-
stvích psích exkrementů, které ne-
chávají ležet nezodpovědní majitelé 
psů. Zoufalí jsou například pracov-
níci rekreačního areálu Hlučínské-
ho jezera, kam je až do konce dubna 
umožněn vstup psů. Povolení kon-
čí až se začátkem rekreační sezony. 
„Jsme rádi, že okolí štěrkovny lidé 
mimo rekreační sezony využívají 
jako park, kam chodí na procházky, 
sportovat a také venčit své psy. Jen-
že pak nás vždy koncem dubna če-
ká téměř neřešitelný úkol připravit 
lokalitu pro návštěvníky, kteří ne-
touží odnášet si na botě páchnoucí 
dáreček, ani se opalovat vedle ne-
vábné hromádky,“ uvedl Petr Breit-
kopf, ředitel městské příspěvkové 
organizace Sport a kultura Hlučín, 
která areál spravuje. 

„Situace začala být letos na jaře 
kritická. Opravdu jsme zvažovali, 
že areál pro psy uzavřeme už dříve 
než od prvního května. Ale nechce-
me lidem brát pěkné zážitky. Pro-
to se na ně opět obracíme s pros-
bou, aby po svých pejscích uklízeli, 
a to jak v ulicích města, tak v are-
álu u jezera. Nikdo z nás, majitelů 
psů, k nimž se také řadím, přece ne-
chce, aby nepejskaři na naše chlu-
paté mazlíčky zanevřeli. Všich-
ni budeme rádi, když i lidé, kteří si 
domů žádné zvíře nepořídí, budou 
mít ke psům dobrý vztah. Těžko to 
ale od nich můžeme očekávat, když 
jim chystáme ve veřejném prostoru 
mnohdy velmi nepříjemná překva-
pení,“ uvedla místostarostka města 
Petra Řezáčová. 

Podle Romana Šťastného, ředi-
tele městské obchodní společnos-
ti TS Hlučín, která se stará o úklid, 
jsou psí exkrementy nešvarem v ce-
lém městě. Kolikrát zůstávají psí 
exkrementy i uprostřed chodníku. 
Jindy zase majitelé v klidu sledu-
jí, jak jejich psi vykonávají potřebu 
přímo v květinových záhonech na 

Mít rád psy nestačí, taky se
po nich musí dělat pořádek

n vyhověla doručené žádosti a od-
souhlasila ukotvení radioamatér-
ské krátkovlnné antény ke sloupu 
veřejného osvětlení v ulici Čs. ar-
mády v Hlučíně.
n odsouhlasila zapůjčení měst-

ských pozemků v Bobrovníkách 
pro vybudování zázemí akce Má-
jový bobr MTB, kterou pořádá 
11. května spolek Bobr klub. Pod-
mínkou je, že pozemek nebude 
sloužit k parkování automobilů 
a po ukončení akce ho pořadatelé 
uklidí nejpozději do 15. května.  
n rozhodla nainstalovat vodorov-

né dopravní značení v ulicích 
Moravská, Horní, Ant. Dvořáka, 
Čapkova, Záhumenní, Zátiší, Vl. 
Vančury, I. Olbrachta, M. Majero-
vé a Jilemnického. 
n rozhodla, že rekonstruovat komu-

nikace v ulicích Jarní, Petra Bez-
ruče, 1. máje a Jaroslava Seiferta 
v Hlučíně bude společnost Silnice 
Morava z Krnova, která vyhrála 
výběrové řízení cenou 1,77 mili-
onu korun bez DPH. 
n rozhodla, že krytinu na střeše měst-

ského bytového domu v ulici ČSA 
5, 7 a 9 v Hlučíně praví společnost 
Dobré stavby z Ostravy-Kunčic, 
která vyhrála výběrové řízení s ce-
nou 993 tisíc korun bez DPH. 
n rozhodla zapracovat doporuče-

ní Adaptační strategie na změnu 
klimatu pro město Hlučín do Stra-
tegického plánu města Hlučína 
a zohlednit tento dokumentu u  
zadávacích řízení u nově zadáva-
ných projektových dokumentací. 

Výpadek proudu zkrátí 
provozní dobu radnice

DěTI buDOu Se SVýmI 
ObráZKy SOuTěžIT 
I POmáHaT měSTu.

Vyhlašujeme  výtvarnou soutěž

Obracíme se na všechny děti, aby svými obrázky, vtipnými i  poučnými, 
apelovaly na majitele psů, ať uklízí po svých pejscích. Dobrým nápadům se 
meze nekladou. uvítáme malby i kresby, fotografie reportážní i stylizované, 
koláže i komiksy. Vyzýváme školy i dětské organizace ve městě, aby pomoh-
ly s organizací soutěže. Své výtvory minimálně ve formátu a4, maximálně 
a3, zasílejte na odbor rozvoje městského úřadu Hlučín, mírové náměstí  23, 
Hlučín, 748 01, nejpozději do konce dubna. Ze všech povedených prací při-
pravíme výstavu, vtipné obrázky budeme postupně zveřejňovat také v Hlu-
čínských novinách, na Facebooku nebo webu města. Každá práce musí být 
opatřena celým jménem autora, kontaktem a uvedením věku. Soutěž totiž 
bude rozdělena do tří kategorií podle věku soutěžících. Všechna zaslaná díl-
ka posoudí komise a autoři vítězných prací v každé kategorii vyhrají tablet. 
Takže rozhlížejte se kolem sebe, přemýšlejte, tvořte a posílejte!                                                                    

Redakce Hlučínských novin

Mírovém náměstí či na hřbitovech. 
„Naši pracovníci tyto exkremen-
ty z chodníků a komunikací při ka-
ždodenních pochůzkách uklízí, ale 
věřte, vůbec to není příjemná prá-
ce“ řekl ředitel Šťastný.

Drama nastává ve chvíli, kdy na 
trávníky zejména na sídlištích zja-
ra poprvé vyjedou sekačky. „Vyčis-
tit sekačky po návratu do garáží je 
opravdu chuťovka,“ poznamenal 
Roman Šťastný. Pochvalu zaslou-
ží většina majitelů, kteří po svých 
pejscích uklízí. Exkrementy je však 
vhodné vhazovat do odpadkových 
košů v sáčcích, aby se kolem ne-
šířil zápach a koše nebyly zevnitř 
umazané. Majitelé psů, kteří uhradí 
příslušný poplatek, mají nárok vy-
zvednout si vždy jednou za rok na 
pokladně radnice stovku ekologic-
kých sáčků na psí exkrementy.

Majitele psů při pochůzkách kont-
rolují také strážníci městské policie. 
„Případné prohřešky řešíme na mís-
tě. Někdy stačí pouhé připomenu-

tí povinnosti úklidu, jindy, když už 
jde o větší prohřešek, musíme udě-
lit pokutu,“ uvedl zástupce vedou-
cího Městské policie Hlučín Lumír 
Prejda. Na městskou policii při-
chází také celá řada stížností. Tý-
kají se zejména lokalit, kam chodí 
venčit své psy pravidelně větší po-
čet pejskařů. Stačí, když jen někte-
ří z nich opomíjejí své povinnos-
ti, a už to začne být velký problém. 
„Takto tomu jednu dobu bylo na-
příklad v parčíku u hradeb v cent-
ru města. Naše hlídky tam musely 
dělat častější kontroly,“ doplnil Lu-
mír Prejda. Nejvíce jsou podle něj 
znečistěné ulice vedoucí ven z měs-
ta, například Petra Bezruče směrem 
ke kravínu, Vinohradská směrem 
na Vinnou horu, Severní za domy 
směrem na Darkovičky.  V Hlučí-
ně je evidovaných 1 487 psů, z toho 
v bytě jich žije 226, zbytek je u ro-
dinných domů. V posledních něko-
lika letech se jejich počty nijak vý-
razně nemění.      Ivana Gračková

Kvůli výpadku v dodávkách elek-
trického proudu bude Městský úřad 
Hlučín v úterý 9. dubna pro veřej-
nost otevřen pouze od 8 do 11 ho-
din. „Výpadek ČEZ ohlásil na do-
bu od 11 do 15 hodin. Protože v té 
době nepůjdou počítače a ani žádné 
systémy, rozhodli jsme se úřad uza-
vřít,“ uvedl tajemník úřadu Petr Ča-
gan.                                           (red) 

Stovku pytlíků na exrementy mohou majitelé v Hlučíně dostat zdarma. 
                                      Foto: archiv

Jak s odpadem
o Velikonocích?

Termín svozu komunálních odpa-
dů, který by připadl na velikonoční 
pondělí 22. dubna, proběhne v ná-
hradním termínu. Svozové vozy bu-
dou jezdit v Bobrovníkách a v Hlu-
číně v ulici Rovniny od vodárny ve 
směru Vrablovec, v ulicích Malánky, 
Boční, Na Závodí a Jasénky z ulice 
Písečné už v sobotu 20 dubna.   (red)
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Již po páté se město Hlučín zapojí 
do celostátní akce Ukliďme Česko.  
„Chceme přispět ke zlepšení čistoty 
a pořádku a také k větší zodpověd-
nosti nás všech za stav našeho měs-
ta,“ řekla Soňa Prášková, vedoucí 
odboru životního prostředí Měst-
ského úřadu Hlučín. Letos připa-
dá termín celostátní akce na sobotu 
6. dubna, ale na Rovninách začal 
spolek Agri Nostra uklízet už po-
slední březnovou sobotu a někte-
ří dobrovolníci se pustí do smýče-
ní i v pátek 5. dubna, další nadšenci 
budou pokračovat také ve čtvrtek 
18. dubna. 

V pátek 5. dubna budou vybra-
né lokality města uklízet zaměst-
nanci Městského úřadu Hlučín, pří-
spěvkových organizací města Sport 
a kultura Hlučín, Dětská rehabilita-
ce Hlučín, Domov pod Vinnou ho-
rou, všechny základní školy, hlučín-
ské gymnázium a další.

V sobotu 6. dubna se do akce za-
pojí další skupiny: Garantem akce 
na Malánkách je Spolek Malánky. 
Sraz účastníků bude v 9 hodin na 
náměstíčku na Malánkách. Úklid je 
naplánovaný kolem cesty na Vrab-
lovec, na obou březích kolem hlavní 
cesty směrem do Hlučína a v oko-
lí městského hřbitova na Březinách.  

Hlučín se opět zapojí do akce Ukliďme Česko

Garantem úklidu v Bobrovníkách 
je osadní výbor Bobrovníky. Sraz 
účastníků bude v 9 hodin u hasič-
ské zbrojnice. Uklízet se bude hři-
ště u vodojemu a točna autobusu 
číslo 34.  Akce bude probíhat ve 
spolupráci s hasiči. Nejmenší dě-
ti z hasičské přípravky Bobříci bu-
dou uklízet již v pátek od 16 hodin 
okraj lesů a okolí tělocvičny v Bob-
rovníkách.

Garantem úklidu v Darkovičkách 
je osadní výbor Darkovičky. Sraz 
účastníků bude v 9 hodin u hasič-
ské zbrojnice.  Akce se v Darko-
vičkách zúčastní hasiči, fotbalis-
té a také myslivci. Uklízet se bude 
centrum obce a cyklostezka smě-
rem na Hlučín, lokalita sportovního 
areálu a parku volnočasových akti-

vit. Osadní výbor počítá s účastí ši-
roké veřejnosti.

Garantem úklidu sídliště OKD je 
osadní výbor OKD. Sraz účastní-
ků bude v 9 hodin u točny autobusu 
číslo 56. Uklízet se budou příkopy 
od kotelny OKD směrem k Mýtu, 
prostor kolem kotelny a za garáže-
mi v Hornické ulici.

 Odemykání lesa bude ve čtvrtek 
18. dubna pořádat Dům dětí a mlá-
deže Hlučín. Tradičně se ho účast-
ní mnoho dětí i s rodiči. Společně 
uklízejí okolí domu dětí a lokali-
tu směrem do parku i park, kde se 
pak také odehraje samotné odemy-
kání lesa. Pán lesa bude mít pro dě-
ti připravenou kratičkou přednášku 
o ochraně životního prostředí.

 Pro všechny úklidové čety budou 

POřaDaTelé Věří, že Se 
PřIDají ObyVaTelé měSTa, 
KTerým Záleží na míSTě, 
KDe žIjí. 

k dispozici pytle na odpady.  Pra-
covní rukavice či napichovátka na 
odpadky si musí donést každý své 
vlastní. V místech, kde bude úklid 
probíhat kolem silnice, se doporuču-
jí i reflexní vesty. Odvoz sebraných 
odpadů následně zajistí TS Hlučín.   

Akce Ukliďme Česko se koná 
jednou za rok, proto organizáto-
ři a hlavně garanti úklidu v jednot-
livých lokalitách doufají, že letos 
přijdou pomoci mnozí obyvatelé 
Hlučína. Hlavně členové jednotli-
vých osadních výborů věří v hoj-
nou účast veřejnosti. 

„Lidé v Hlučíně se mimořádně ak-
tivně zajímají o stav životního pro-
středí a zeleně ve městě. Jsme proto 
přesvědčeni, že se jich letos aktivně 
zapojí do úklidu velký počet. Ov-
šem k čistotě města můžeme při-
spět všichni celoročně zejména tím, 
že nebudeme odhazovat odpady 
tam, kam nepatří. Pokud půjdeme 
do přírody, tak je nenecháme v le-
se, ale odneseme si je zpět domů 
a tam je dáme do popelnice. Bude-
me odpady důsledně třídit, aby by-
lo možné vytříděné složky dále vy-
užít,“ vyzvala Soňa Prášková, která 
také zájemcům poskytne jakéko-
liv bližší informace o akci Ukliď-
me Česko, a to buď telefonicky na 
čísle 595 020 233, nebo mailem na 
adrese praskova@hlucin.cz. Po-
drobnosti k celostátní akci jsou na 
webové adrese www.uklidmecesko.
cz.                                             (red)    

loni účastníci akce nasbírali po městě dvě tuny odpadu, předloni dokonce tři 
tuny.                                                           Foto: Ivana Gračková

Projekt participativního rozpoč-
tu 2019 Je to na vás! už má jasná 
pravidla. K rozdělení mezi náměty 
navrženými občany je určen mili-
on korun. 

„Návrhy musí mít lokální cha-
rakter, musí se týkat úprav veřej-
ných prostranství, budov v majet-
ku města a být veřejně prospěšné,“ 
uvádí iniciátorka projektu, mís-
tostarostka Petra Řezáčová a obra-
cí se na všechny občany, aby přišli 
se svými nápady, co zajímavého by 
se mohlo v Hlučíně, Bobrovníkách 
či Darkovičkách vybudovat. 

Návrhy mohou občané podávat 
v době od 15. dubna do 15. červ-
na letošního roku. Poté, co odbor-
ní pracovníci radnice posoudí, zda 
je legislativně a technicky možná 

jejich realizace, předloží je vedení 
města občanům k diskuzi. Prezen-
tovat veřejnosti by se měly v zá-
ří a říjnu. V říjnu pak budou mít 
prostor vybrat v hlasování vítězné 
návrhy, které se budou realizovat 
v roce 2020. Podrobné informace 
a rady, jak podat své návrhy, do-
stanou zájemci na kontaktním mís-
tě u koordinátorky projektu Dariny 
Krejzlové, vedoucí odboru rozvoje 
Městského úřadu Hlučín; kontakt-
ní údaje jsou telefonní číslo 595 
020 295, e-mail jetonavas@hlucin.
cz. Na odboru rozvoje bude také 
možné vyzvednout si tištené pod-
klady pro podání návrhů. 

Maximálně jeden návrh může po-
dat každý obyvatel Hlučína, kte-
rý dovršil patnácti let. Návrh musí 

podpořit osobním podpisem mini-
málně 30 obyvatel Hlučína star-
ších patnácti let. Vyslovit svou 
podporu může občan i více než 
jednomu návrhu. Návrhy bude 
možné podat na on-line formuláři 
dostupném na webových stránkách 
města, nebo na klasickém papíro-
vém formuláři. Dále je třeba přilo-
žit arch s podpisy podporovatelů, 
ilustrační fotografie, či obrázky ur-
čené k prezentaci návrhu na webo-
vých stránkách, přičemž navrhova-
tel musí být autorem obrazových 
příloh, nebo k nim mít autorská 
práva. Dále je vhodná mapa, či 
situační nákres místa, kde se má 
projekt realizovat. Návrh musí být 
realizován na pozemcích ve vlast-
nictví města, přičemž ověření ma-

jetkoprávních vztahů umožňují ve-
řejně dostupné on-line databáze 
katastrálního úřadu http://nahli-
zenidokn.cuzk.cz. Realizace ná-
vrhu musí být v kompetenci měs-
ta a odhadované náklady na jeho 
realizaci nesmí přesáhnout milion 
korun. Nesmí být směrován do by-
tového fondu města a nemůže ře-
šit vybudování nových chodníků 
v místech, kde se žádný chodník 
nenachází, může ovšem řešit opra-
vy stávajících chodníků. Formulář 
s návrhem v papírové podobě lze 
předat na podatelně úřadu do 15. 
června, návrhy podané po termínu, 
nebudou zpracovány. Podrobné in-
formace najdou zájemci na webo-
vých stránkách města pod logem 
Zdravého města.  Ivana Gračková

Občané města už mohou podávat své návrhy
pro participativní rozpočet 2019 Je to na vás!
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Kulturní dům Hlučín vlastní au-
tomatizovaný externí defibrilátor, 
který slouží k poskytnutí první po-
moci při zástavě srdce. 

Zachránce tak do příjezdu sanitky 
nemusí spoléhat jen na fyzicky ná-
ročnou ruční resuscitaci. Informa-
ce o umístění kufříku s přístrojem 
v hlučínském kulturním domě je 
dostupná v aplikaci Záchranka i na 
webu www.zachrankaapp.cz/aed. 

„Všichni naši zaměstnanci prošli 
školením, na němž se naučili s de-
fibrilátorem správně zacházet. Po-
užít ho ale mohou i neproškolení 
lidé. Ovládání je intuitivní a napo-
vídá zachránci po celou dobu resus-
citace, co má dělat. V případě, že 
by bylo užití elektrických šoků ne-
vhodné, je přístroj nastaven tak, že 
je nedovolí provést. Jsme moc rá-
di, že se hasiči z hlučínské stani-

ce Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje rozhod-
li umístit přístroj právě u nás. Kul-
turní dům je hojně navštěvovaný, 
je v centru a navíc hned u nejfrek-
ventovanější silnice města,“ řekla 
vedoucí kulturního domu Kateřina 
Klímková.                                      (iga)

V kulturním domě je defibrilátor, 
který může zachránit život

Ptáte se nás na Facebooku

Petr Sajaš: chtěl jsem se zeptat ohledně nového parkoviště na rov-
ninách, proč není chodník pro parkující i v místě zkratky, která spoju-
je ulici j. Seiferta a ulici Dělnická. řidiči, kteří bydlí třeba na Dukelské, 
to musí buď obejít, nebo si zkrátí cestu po nezpevněné části parkovi-
ště. Tuto zkratku, kde chybí chodník, navíc hojně využívají obyvatelé 
rodinných domů a majitelé garáží v ulici Okrajové. 

Město: na chodník už je hotový projekt, nyní probíhá stavební ří-
zení. V rozpočtu města jsou na něj vyčleněny finanční prostředky. 
měl by se stavět ještě v letošním roce. 

na Facebook města Hlučína posílají občané i  návštěvníci města mnohé do-
tazy ke konkrétním příspěvkům i  prostřednictvím messengeru. Přichází také 
mnoho zajímavých podnětů, které by, stejně jako odpovědi na některé otázky, 
mohly zajímat i čtenáře Hlučínských novin.  

Isabela Ocelkova (k  informaci, že se bude revitalizovat lipová alej 
vedoucí od ulice celní směrem pod Vinnou horu): chválím to. Dřevo 
vykácených stromů bude vhodné pro další zpracování, nebo se po 
vysušení hodí do peca? 

Město: letos se budou kácet jen čtyři stromy, u dalších se bude 
dělat jen nezbytný ořez. Stromy budou kácet pracovníci městské 
firmy TS Hlučín. jak bude dřevo vypadat, si zatím netroufáme od-
hadnout, kácet se budou opravdu jen ty nejpoškozenější stromy. 
Pakliže bude dřevo vhodné alespoň k topení, bude se prodávat za 
380 korun za m3 případným zájemcům. Výtěžek z prodeje dřeva 
odvede společnost TS Hlučín do pokladny města.

Ivo Wawreczko: Dotkne se plánovaná revitalizace štěrkovny nějak 
zásadně i nuda pláže? Zůstane nuda pláž zachována? a bylo by mož-
né zajistit na nuda pláži alespoň jednu sprchu? 

Město:  letos ještě revitalizace štěrkovny rekreační sezonu nijak 
neovlivní. město v  tuto chvíli nemá přesné informace, jak bude 
poté v následujících dvou letech stavba probíhat, investorem je 
ministerstvo financí. až bude jisté, že se s pracemi skutečně za-
čne, informace od ministerstva dostaneme a zveřejníme je. 
letos se v areálu dělají první tři sprchy, což není pro tak rozsáhlou 
lokalitu zrovna moc. jedna z těchto sprch nebude sice přímo na 
nudistické pláži, ale bude poblíž u plavčíkárny.  Do budoucna jsou 
v plánu i další sprchy, takže i s nudistickou pláží se bude počítat. 
jen zatím nevíme přesně kdy, protože netušíme, jak moc zasáh-
nou stavební práce do průběhu dalších dvou rekreačních sezon. 

Marie Slabejová: na sídlišti OKD je každoročně velké množství ro-
rýsů, ale budky nejsou. chtělo by to zaměřit se i na ně. Domy jsou 
dostatečně vysoké a příhodných míst je spousty.  

Město: Typy budek, které bude město umisťovat na sídlišti OKD, 
jsme konzultovali s  agenturou ochrany přírody. ale vyvěšování 
hnízdních budek a  krmítek pro ptáky by přece jen nemělo být 
zcela záležitostí města. měli by se do ní zapojit i obyvatelé dané 
lokality. 

Sylva Tanečková: Počítá se v dohledné době s omlazováním okras-
ných stromů na ulici P. bezruče?

Město: V ulici P. bezruče rostou jen staré hlohy, to nejsou stromy, 
které by stály za omlazování, proto ho ani nechystáme, maximál-
ně plánujeme ořez suchých větví. Pracovníci TS Hlučín jsou ale 
aktuálně zavaleni pracemi na revitalizaci a  omlazování dalších 
stromů a alejí ve městě, takže hlohy přijdou na řadu až později.

Pořadí Název projektu Pořadatel Výše grantu
1. Hlučín, město s řemeslnou tradicí Spolek přátel školy při OU a PrŠ v Hlučíně, z.s. 30 000
2. Srdeční záležitost Adéla Jasvecová 30 000
3. Sportovně hudební večer Sun on lake 2019 Marek Halfar 30 000
4. Koncert v rámci hudeb. festivalu L. Janáčka Janáčkův máj, o.p.s. 30 000
5. Den dětí aneb Darkovičky se baví Klub rodičů při ZŠ Hlučín Darkovičky 30 000
6. Dožínky 2019 Blanka Kotzurová 30 000
7. Adventní věnec + setkání na Štědrý den Mgr. Marie Drobíková 24 000
8. Krajský festival hasičských přípravek SH ČMS Sbor dobr. hasičů Bobrovníky 30 000
9. Májový bobr MTB Spolek Bobr klub 30 000

10. Zahradní slavnost pro seniory Ing. Dana Kostřevová 30 000
11. Rathaus Mgr. Lukáš Krček 30 000
12. Crazy camp 2019 Apoštolská církev, sbor Hlučín 12 000
13. Hlučínská krmášová jízda veteránů ÚAMK – AMK Hlučín – Automotoklub 21 000
14. Hlučínský tvrďák 2019 SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Hlučín   8 400
15. Memoriál Jiřího Necida MK Ballerismo Hlučín 21 000
16. Jezdecký drezurní den i pro nejmenší Jezdecký klub Baloušek, z.s. 21 000
17. Zahradní slavnost organizace Fontána, p.o. Fontána, p.o. 21 000
18. Letní kino a slavnost 2019 na Malánkách Malánky spolek   7 000
19. Cestovatelský festival „Ozvěny“ Miniscéna Bez pódia z.s.   5 300
20. Závody chladnokrevných koní Michal Bančík   5 300

CELKEM 446 000

Na grantech, jimiž město podpo-
ruje zajímavé kulturní, sportovní 
a občanské akce a projekty v Hlučí-
ně, se letos rozdělí bezmála 500 ti-
síc korun, stejně jako v předchozích 
letech. Zájem ale opět převýšil část-
ku, kterou zastupitelé pro granty 
vyčlenili, byť ji ještě v letošním ro-
ce navyšovali z původních 400 tisíc 
korun na 446 tisíc. Na město přišlo 
celkem 25 projektů. Jeden projekt 
grantová pracovní skupina vyřadila 
pro formální nedostatky, pro pod-
poru vybrala dvacet projektů. 

„Na základě bodového hodno-
cení a celkové částce, která je pro 
granty vyčleněna, navrhla skupi-

na udělit autorům dvanácti projektů 
s nejvyšším bodovým hodnocením 
plnou částku, dalším pěti projektům 
70 procent původně požadované 
sumy a následujícím třem pak indi-
viduálně stanovené částky,“ uved-
la Darina Krejzlová, vedoucí odbo-
ru rozvoje Městského úřadu Hlučín. 
Z grantů letos nepůjdou prostředky 
na Veselici Rovniny, kterou už po-
druhé podpoří 30 tisíci korunami 
Osadní výbor Rovniny. Bez podpo-
ry zůstanou projekty s minimálním 
počtem bodů,  a to Minicup Darko-
vičky 2019, Prázdniny v Hlučíně 
2019 a Společenský ples organiza-
ce Fontána.                               (red)

Téměř půl milionu půjde na 
podporu zajímavých projektů



hlučínskénoviny [6] město

Zápisy dětí do hlučínských mateř-
ských škol zřizovaných městem pro 
školní rok 2019/2020 se budou ko-
nat na začátku května. O přijetí dí-
těte do předškolního zařízení roz-
hoduje ředitel příslušné mateřské 
školy za podmínek stanovených ve 
školském zákoně. 

„Ředitel mateřské školy může při-
jmout pouze dítě, které se podrobi-
lo stanoveným pravidelným očko-
váním, případně že je proti nákaze 
imunní, nebo se nemůže očkování 
podrobit pro trvalou kontraindika-
ci. Žádáme rodiče, aby měli v žá-
dosti o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání v den zápisu již potvr-
zení lékaře o povinném očková-
ní. Výjimku z povinného očkování 
představují pouze děti, pro které je 
předškolní vzdělávání ve školním 
roce 2019/2020 povinné,“ informo-
vala vedoucí odboru rozvoje Měst-

ského úřadu Hlučín Darina Krejzlo-
vá. 

Mateřská škola Severní zve na-
víc v den zápisu na Den otevřených 
dveří. „Náš Den otevřených dve-
ří se bude konat 2. května v hlav-
ní budově v ulici Severní a o den 
později na našem odloučeném pra-
covišti v ulici dr. E. Beneše a urče-
ný je nejen pro nové zájemce, ale 
pro všechny, kteří se zajímají o na-
ši práci. Konat se bude vždy od  
8 do 11 hodin. Komu nevyhovuje ter-
mín, může si s námi telefonicky do-
hodnout návštěvu i v jiný den,“ řek-
la ředitelka školky Kateřina Boková. 

Formuláře „Evidenční list dítěte“ 
a „Žádost o přijetí dítěte do mateř-
ské školy“ potřebné pro přihlášení 
jsou umístěny na webových strán-
kách mateřských škol, nebo jsou 
k vyzvednutí v každé mateřské ško-
le.                                             (red)

Zápisy do mateřských škol

Termíny zápisů do mateřských školek v Hlučíně

MŠ Hlučín, Cihelní: čtvrtek 2. května od 9 do 15 hod

MŠ Hlučín, Severní: čtvrtek 2. května od 9 do 15 hod

Odloučené pracoviště MŠ Hlučín, Severní na adrese Dr. Ed. Beneše 1/207: 
pátek  3.  května od 9 do 12 hod 

MŠ Hlučín-Bobrovníky, Požárnická 42, která je součástí Zš a mš Hlučín-bob-
rovníky: čtvrtek 2. května od 8.30 do 14.30 

MŠ Hlučín-Darkovičky, nový svět 4/286, která je součástí Zš a mš Hlučín-
-Darkovičky: středa 15. května od 10 do 16 hod

Už od chví-
le, kdy se 
před dvěma 
lety v ulici 
U Bašty ote-
vřela v Sr-
dečném domě 

palačinkárna Crépe, obohacuje je-
jí netradiční sortiment také mnohé 
městské akce. Skvělé palačinky, ale 
i další speciality podle tradičních 
francouzských receptů si dávají ná-
vštěvníci na hlučínských Farmář-
ských trzích a Dobrotách na ulici, 
jen se po nich zaprášilo při letošním 
adventu i během masopustu. 

„Crépe nám pomáhalo udržet bá-
ječnou atmosféru letošního adventu, 
kdy se opravdu málokterým stánka-
řům chtělo mrznout na náměstí,“ 
poděkovala osádce hlučínské pala-
činkárny radní Jana Kameníčková. 
Návštěvníky si získal hlavně teku-
tý štrůdl, teplý nápoj z jablek obo-
hacený hrozinkami, skořicí a také 
rumem. Naprostý unikát mezi sva-

řáky vyrobenými z polotovarů. Cré-
pe poprvé otevřelo 10. února 2017 
s cílem nabídnout lidem jídlo, které 
je opravdu čerstvé, poctivé a  lehké. 
„Naše jídlo je pro pohodu v bříš-
ku. Vše připravujeme před zákazní-
ky. Například palačinky nesmažíme 
na oleji, cukru je v nich minimum,“ 
prozradila majitelka Kateřina Fich-
nová. Spolu se svou sestrou Květou 
Haburovou se snaží stále přicházet 
s něčím novým a originálním. Cré-
pe má v nabídce na čtyřicet druhů 
palačinek, které občas obměňuje. 
Ohlas měl i hlučínský plecovník, 
který Květa s Kateřinou připravily 
na masopust. „Recept jsem objevi-
la v prestižním časopise Food a sa-
mozřejmě mě zaujalo, že se v něm 
píše o tradičním hlučínském pokr-
mu. Vyrábí se z chleba a různého 
masa. Chceme ho připravit i na ve-
likonoční trhy společně se speciální 
velikonoční nádivkou,“ slíbila Ka-
teřina Fichnová.

Nyní přichází Crépe ještě s další 

novinkou, palačinkou „Merci“, která 
bude sezónní, v létě bude plná jahod 
a v zimě plněná pečeným jablkem a  
sypaná perníkem. Ta bude sice o pár 
korun dražší, ale každý, kdo si ji 
koupí, bude zároveň pomáhat. „Jsme 
rádi, že můžeme nějak podpořit na-
še společenství ve městě. Město po-
řídilo krásné dřevěné stánky, kte-
ré nám pronajímá za symbolickou 
cenu. Chtěli bychom to nějak vrá-
tit a zároveň přispět k zdravé soli-
daritě, jejíž vlna se tady vzedmula 
při pomoci postiženým dětem. Pro-
to jsme vymysleli palačinku Mer-
ci. Z každého prodaného kousku 
přispějeme 20 korun na konto hlu-
čínské sbírky, ze které se hradí re-
habilitace hlučínským dětem s neu-
rologickým postižením. Mersi je 
francouzsky děkuji, což je slovíčko, 
kterého není nikdy mezi lidmi dost. 
Věříme, že se k nám s podobnou 
iniciativou přidají i další podnikate-
lé ve městě,“ řekla Kateřina Fich-
nová.                                                (iga)

PODnIKaTelé POmáHají měSTun

O letních prázdninách bývá v Hlu-
číně výrazně omezen provoz mateř-
ských škol, některé jsou zavřené po 
celé dva měsíce, letos tedy od pon-
dělí 1. července do pátku 30. srpna. 

Nový školní rok a tím i běžný pro-
voz mateřinek opět startuje v pon-
dělí 2. září 2019.

„Rodiče, kteří v době letních 
prázdnin chtějí umístit své dítě 
v náhradní mateřské škole, musí do 
ní podat žádost nejpozději do 10. 
května. Tiskopis si vyzvednou ve 
své mateřské škole,“ uvedla Darina 
Krejzlová.

Mateřská škola Cihelní bude 
v provozu od 1. července do 19. 
července a poté od 26. srpna do 30. 
srpna. 

Mateřská škola Severní bude ote-
vřená od 5. srpna do 30. srpna. 
V době od 22. července do 2. srpna 
budou uzavřeny všechny mateřské 
školy v Hlučíně.                         (iga)

O prázdninách 
bude většina 
mateřinek mimo 
provoz

Palačinka Merci nejen do bříška
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Hlučínské noviny distribuuje od 
březnového čísla nová společnost 
Česká distribuční.

„Museli jsme ukončit smlouvu 
o distribuci s Českou poštou, pro-
tože výrazně zvýšila cenu, která se 
tak stala pro nás neúnosnou,“ vy-
světlil vedoucí odboru vnitřních vě-
cí Městského úřadu Hlučín Zbyněk 
Plura. 

Než se nový systém zaběhne, může 
se stát, že s doručením Hlučínských 
novin se někde objeví problémy. 

Pokud se do kterékoliv domácnosti 
nedostanou noviny nejpozději do 5. 
dne v měsíci, je možné jejich dodá-
ní reklamovat mailem na adrese dis-
tribuce.novin@hlucin.cz. 

„Budeme samozřejmě s distribu-
torem takové případy řešit a pro 
další číslo sjednávat nápravu. Zá-
jemci, kteří noviny nedostanou do 
schránek, si je mohou vyzvednout 
v provozní době v podatelně hlu-
čínské radnice,“ doplnil Zbyněk 
Plura.                                             (red)

O dotacích v částkách nad 50 tisíc 
korun budou rozhodovat hlučínští 
zastupitelé na svém jednání v úte-
rý 9. dubna. 

Konat se bude od 16 hodin v Kul-
turním domě Hlučín a bude samo-
zřejmě veřejné. Město z něj záro-
veň bude prostřednictvím svých 
webových stránek vysílat přímý 
přenos. Celkem o dotace na svou 
činnost letos žádá přes osmdesát 
subjektů. O zhruba šedesáti žádos-

tech do 50 tisíc korun budou rozho-
dovat radní na svém jednání v pon-
dělí 1. dubna. Zastupitelé dostanou 
k rozhodnutí 22 žádostí. 

„Na dotacích se bude obdobně ja-
ko v předcházejících letech rozdě-
lovat celkem 6 milionů korun. Tuto 
částku v prosinci schválili zastupi-
telé v rámci rozpočtu města na le-
tošní rok,“ uvedla vedoucí finanční-
ho odboru Městského úřadu Hlučín 
Krista Šoferová.                          (iga)

Náš osadní výbor se v novém slo-
žení rozhodl vytvořit znak Darko-
viček. 

Darkovičky jako součást Hlučí-
na znak pro výkon samosprávy si-
ce nepotřebují, ale je škoda, že tak 
velká místní část Hlučína se svou 
samostatnou historií svůj znak stá-
le nemá. Darkovičský znak bude 
vycházet z prvního pečetidla tehdy 
ještě samostatné obce z období 17. 
století. Toto pečetidlo se používa-
lo déle než 2,5 století. V půlce 19. 
století ho vystřídalo pečetidlo no-
vé, které se však užívalo jen zhru-

ba třicet let. Znak chceme vytvořit 
ve spolupráci s PhDr. Karlem Mül-
lerem, ředitelem Zemského archivu 
v Opavě a předním českým odbor-
níkem na heraldiku, který se dlou-
hodobě zabývá i pečetidly a znaky 
obcí a měst na Hlučínsku. 

Chceme ho představit a pokřtít na 
tradičních dožínkách v Darkovič-
kách už v letošním roce. Má-li kdo-
koliv k této inciativě podmětné při-
pomínky, uvítáme je na emailové 
adrese  ovdarkovicky@seznam.cz.                    

Tomáš Matýsek
člen osadního výboru Darkovičky 

Darkovičky chtějí vlastní znak 

Mezi Hlučínem a Kozmicemi se 
bude stavět nová cyklostezka, Sva-
zek obcí mikroregionu Hlučínska 
získal dotaci na přípravu projektové 
dokumentace. Moravskoslezský kraj 
na ni poskytne 480 tisíc korun. Město 
se bude na projektu podílet více jak 
100 tisíci korunami, příspěvek schvá-
lili zastupitelé města na svém zasedá-
ní letos v únoru. 

„Budování cyklostezek vnímáme 
jako náš velký dluh městu a určitě 
uděláme vše proto, abychom ho vy-
rovnali. Je to také důvod, proč vítáme 
spolupráci s Kozmicemi a mikroregi-
onem při budování spojovací cyklo-

stezky, která naváže na cyklostezku 
z Kozmic do Dolního Benešova. I ta 
se v současné době projektuje,“ řekl 
radní Rudolf Gogolín. Z Dolního Be-
nešova tak bude možné v budoucnu 
dojet přes Kravaře až do Opavy, ku-
dy už cyklostezky vedou. Nový úsek 
z Hlučína by se mohl začít stavět 
v příštím roce. Letos chce město vy-
budovat nedlouhou trasu pro cyklisty 
z Jasének pod Vinnou horu. Připra-
vuje se cyklostezka od sídliště OKD 
směrem k bunkrům v Darkovičkách, 
kde je třeba vyřešit majetkové záleži-
tosti. Poté by se mohlo začít s projek-
tovou přípravou.                         (iga)     

Chystá se nová cyklostezka 
mezi Hlučínem a Kozmicemi

Distribuce novin vázla

Rozhodne se o dotacích

Město Hlučín bude mít svou prv-
ní fotovoltaickou elektrárnu. Vyroste 
na střeše budovy A hlučínské radni-
ce, napojena na síť bude prostřednic-
tvím hlavního rozvaděče.

„V současnosti vybíráme firmu, 
která připraví realizační dokumen-
taci. Stavět se začne ještě v letošním 
roce,“ uvedl městský investiční tech-
nik Martin Beutel. 

Elektrárna by mohla přijít zhruba 
na 1,2 milionu korun. Měla by vý-
znamně přispět k úspoře nákladů za 
elektrickou energii v historické bu-
dově radnice. Čtyřicet procent ná-
kladů na vybudování elektrárny po-
kryje dotace z Operačního programu 
Životní prostředí.  

Městu se ale v posledních týdnech 

podařilo získat i další dotace. Mo-
ravskoslezský kraje přispěje dvakrát 
100 tisíc korun na projekty pro seni-
ory Aktivní stáří v Hlučíně a Zába-
va a vzdělávání seniorů v Hlučíně, 
50 tisíc korun na projekt podpory 
environmentálního vzdělávání dě-
tí z mateřských škol Ekologické ze-
mědělství dětem, které si díky tomu 
zajedou na kozí farmu do Havířova, 
a 145 600 korun na dobrovolné ak-
tivity v oblasti udržitelného rozvoje 
a místní Agendy 21 Zlepšování kva-
lity života v Hlučíně. Dobrá zpráva 
přišla z Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy, které uhradí po-
lovinu nákladů na výstavbu objek-
tu šaten a zázemí pro sportovce na 
městském stadionu.                   (iga)

Na radnici bude elektrárna

Účastníci jubilejního, desátého 
ročníku akce Na kole dětem, kte-
rou pořádá nadační fond Josefa Zi-
movčáka, budou mít jednu ze svých 
letošních zastávek také v Hlučí-
ně. Peleton cyklistů přijede v úterý  
4. června po silnici od obce Kozmi-
ce a po návštěvě Hlučína bude další 
den pokračovat směrem na Ostravu. 
Hlučín cyklisty přivítá na Mírovém 
náměstí mezi 16. a 17. hodinou.

„V radě jsme rozhodli, že projekt 
podpoříme deseti tisíci korunami. 
Navíc jízdě poskytnu záštitu,“ uve-
dl starosta Hlučína Pavel Paschek

Projekt Na kole dětem vznikl v ro-
ce 2010 na podporu onkologicky 

nemocných dětí. Snaží se rozšířit 
možnosti solidarity a tolik potřeb-
né finanční pomoci a podpory dětí 
v boji proti zákeřnému onemocně-
ní. Zaměřuje se na sportovní aktivi-
ty a zajištění rekondičních pobytů, 
které usnadňují dětem a jejich rodi-
čům překonávat traumata způsobe-
ná těžkou nemocí.  V peletonu, kte-
rý bude projíždět téměř všemi kraji 
České republiky, nebudou chybět 
významné osobnosti, či úspěšní 
sportovci. Do cíle dorazí 8. červ-
na a celkem ujedou 1291 kilomet-
rů. Etapa z Jeseníku do Hlučína je 
druhá nejdelší a měří 136 kilomet-
rů.                                              (iga)

Město podpoří Na kole dětem 

Domov pod Vinnou horou Hlučín přijme na hlavní pracovní poměr 

zdravotní sestru 

Nabízíme: 
- pracovní úvazek 37,75 hodin týdně včetně sobot a nedělí

- dvousměnný provoz – ranní a odpolední
- předpokládaný měsíční hrubý výdělek cca 32 000,- Kč dle dosažené praxe v oboru

- pět týdnů dovolené
- seriózní přístup zaměstnavatele

- příjemné pracovní prostředí
- zaměstnanecké benefity (příspěvek na stranu, na dovolenou)

Požadujeme: 
- vzdělání SZŠ, VOŠZ, nebo VŠ

- trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost
- spolehlivost, loajálnost, trpělivost, vstřícnost

- úctu a laskavý přístup ke klientům
- ochotu vzdělávat se, flexibilitu

- profesionální vystupování

Kontaktní osoba: Edita Kawková, DiS., 
vedoucí domova pro seniory, tel.: 595 020 576, 727 939 262, e-mail: dps@ddhlucin.cz 
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Koncert slovenské worshipové 
skupiny Lamačské chvály se bu-
de konat v Kulturním domě Hlučín 
v pátek 5. dubna od 18 hodin. 

Vstupenka přijde na 100 korun, 
děti do patnácti let mají vstup zdar-
ma. Skupiny mohou využít slevu 
v podobě každé šesté vstupenky 
zdarma. Předprodej lístků zajišťuje 
Informační centrum Hlučín v hlu-
čínském zámku, v pokladně kultur-

ního domu, a též v Rodinném cen-
tru Hlučín na OKD po telefonické 
domluvě na čísle 605 316 297. Pro-
dávat se budou i na místě v poklad-
ně krátce před začátkem koncertu. 

„Skupina je známá svým poselstvím, 
které ukazuje na Boží lásku k nám. 
Přijďte si poslechnout fakt boží muzi-
ku,“ pozval na hudební a duchovní se-
tkání pastor apoštolské církve v Hlu-
číně Lubomír Bednárek.               (iga)

Boží muziku přiveze slovenská
skupina Lamačské chvály

Bohoslužba v hlučínském koste-
le určena farníkům, kteří se těší na 
mše v německém jazyku, se koná 
každou třetí neděli v měsíci vždy 
od 14.30. 

„Tyto mše se konají již šestým ro-
kem. Přicházejí na ně věřící z celé-

ho Hlučínska a Polska, ale kupří-
kladu i studenti, kteří si poslechem 
doplňují studium německého ja-
zyka,“ řekl Jan Lange ze Sdružení 
slezsko-německých přátel Hlučín-
ska. Mši v němčině obvykle cele-
bruje farář Jiří Marek Kotrba. (red) 

Německé mše se konají měsíčně

Den otevřených dveří pořádá ve 
středu 24. dubna od 14 do 17 hodin 
Základní umělecká škola P. J. Vej-
vanovského v Hlučíně. 

Zájemci získají podrobnější infor-
mace na sekretariátě školy v kan-
celář číslo 16 v prvním poschodí, 
v hlavní budově na adrese U Bašty 
4 v Hlučíně. 

Ve stejném objektu sídlící hudební 
obor nabídne náhled do výuky hry 

na různé nástroje. Literárně drama-
tický obor se návštěvníkům před-
staví v prvním poschodí hlavní bu-
dovy v učebně číslo 12. 

Taneční obor zve do tanečního sá-
lu do budovy na Mírové náměstí 18 
(vchod naproti prodejně DM). 

Podívat se, jak si vedou děti ve vý-
tvarném oboru, bude možné v prv-
ním patře hlučínského zámku v Zá-
mecké ulici.                                   (red)

ZUŠ má den otevřených dveří

Komiks zve k poučení i zábavě

 

Zvláště děti se na výstavě dobře baví, velké pozornosti se těší třeba interak-
tivní koutek.                                                                                       Foto: jiří neminář

Výstava komiksů z historie Lucemburské opráski je ještě stále k vidě-
ní v Muzeu Hlučínska. „Pokud jste ještě nestihli navštívit výstavu s kul-
tovními komiksovými obrázky, nevadí. Máte stále možnost, výstava 
bude přístupná po celý duben až do 8. května. Poutavě představuje opo-
míjené události doby lucemburské a činí tak neotřelou formou, s nad-
sázkou a humorem,“ řekl muzejní pedagog Jiří Neminář.                 (red)

Tři koncerty duchovní hudby uspo-
řádají letos v Hlučíně producenti 
Svatováclavského hudebního festi-
valu. 

Město na ně přispěje celkovou 
částkou 80 tisíc korun, jak schválili 
zastupitelé na svém únorovém jed-
nání. Jarní koncert, který se usku-
teční v neděli 5. května v Červeném 
kostele, a Vánoční koncert, který 
se bude konat v neděli 15. prosin-

ce v kostele sv. Jana Křitele, budou 
součástí projektu Hudební výle-
ty. Festivalový koncert se bude ko-
nat v sobotu 21. září v kostele sv. 
Jana Křtitele. Na programu nejbliž-
šího Jarního koncertu bude židov-
ská hudba v podání ansámblu Léta-
jící rabín, který hraje tradiční hudbu 
východoevropských Židů, takzva-
ný klezmer. Koncert začne v 15 ho-
din.                                             (iga)

Svatováclavský festival opět 
rozezní hlučínské kostely

Baletní pohádkové představe-
ní Kouzelný krámek nastudovala 
s dětmi ze Základní umělecké školy  
P. J Vejvanovského Hlučín učitelka 
Klára Krejčířová. Publiku ho malí ta-
nečníci předvedou ve čtvrtek 4. dubna 
od 18 hodin v Kulturním domě Hlučín. 

„Tancem vyprávíme příběh o pro-
davači a jeho krámku plném hraček. 
Tentokrát se na představení podílí 
mladší děti z našeho tanečního obo-
ru. Na pódiu se vystřídá celkem 47 
účinkujících,“ prozradila choreogra-
fka a režisérka představení. 

Starší děti letos účinkovaly v pol-

sko-českém projektu Za zrcadlem, 
mladší děti zatím neměly příleži-
tost zatančit si v baletním předsta-
vení. „To byl jeden z hlavních moti-
vů, proč jsme inscenaci nastudovali, 
protože tančit v baletním představe-
ní je pro děti úplně jiný  zážitek, než 
vystupovat na běžných koncertech,“ 
řekla Klára Krejčířová. V hlavních 
rolích se představí David Papala 
v roli Prodavače, Eva Selníková ja-
ko Panenka a Albert Žurovec jako 
Panáček. Vstupenky jsou již v pro-
deji v pokladně kulturního domu.     

Ivana Gračková

Do krámku s hračkami pozvou 
tanečníci hlučínské publikum 



Na kole z Olomouce do Maroka
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Na další cestopisnou přednášku zve Městská knihovna Hlučín. Tento-
krát k nám zavítá Marek Sova. Přijďte si poslechnout povídání o cestě 
napříč Evropou až do Maroka. Dozvíte se spoustu zajímavých věcí. Na-
příklad, co se honí v hlavě člověku, který nikdy necyklocestoval a vše 
se učí za pochodu. Nebo jaké to je mít strach z cesty o samotě a nako-
nec zjistit, že to člověku může vyhovovat. Dále proč jsou Maročané tak 
pohostinní a jaké je strávit čtyři dny s partou kluků, s nimiž sice nemáte 
společnou kulturu, náboženství, jazyk ani zvyky, ale spojuje vás radost 
z pohybu – jízdy na kole. Na závěr se pokocháme rozhledy z nejvyš-
ší hory severní Afriky – Džabal Tubkalu. Akce se bude konat v pondělí  
8. dubna od 17.30 v zámeckém klubu hlučínského zámku.

Lucie Kostková
vedoucí knihovny

Smyčcový kvartet Petra Ebena, 
Smyčcový kvartet č. 1 Leoše Janáč-
ka a Smyčcový kvartet As dur op. 
105 Antonína Dvořáka letos zazní 
v Hlučíně na jednom z 34 koncertů 
Mezinárodního hudebního festiva-
lu Leoše Janáčka, který se bude ko-
nat v Ostravě a v dalších devíti měs-
tech Moravskoslezského kraje od 
28. května do 1. července. Koncert 
se bude konat ve výjimečném pro-
středí Červeného kostela ve čtvrtek 
27. června od 19 hodin. Skladby bu-
de interpretovat kvarteto Martinů. 

„Festival ve volné řadě postupně 
představuje posluchačům české ko-
morní soubory nesoucí jména slav-
ných českých skladatelů. V roce 
2019 se představí kvarteto nesoucí 
jméno Bohuslava Martinů, slavného 
a ve světě velmi ceněného českého 
skladatele XX. století, rodáka z Po-
ličky na Českomoravské vysoči-
ně, jemuž nebylo umožněno vrátit 
se po skončení druhé světové války 
do rodného Československa. Sou-
bor tvoří vynikající čeští instrumen-
talisté, kteří upřednostnili komor-
ní hru před svou sólovou kariérou,“ 
uvedla k interpretům mluvčí festiva-
lu Michaela Dvořáková. V programu 
zazní výhradně díla českých autorů. 

Hluboce věřící, velmi inteligentní, 
v Anglii na vysokých školách a na 
Karlově univerzitě přednášející Pe-
tr Eben, který zemřel v roce 2007 ve 

svých 78 letech, byl skvělým klaví-
ristou i výjimečným skladatelem. 
„Nenapsal jedinou zbytečnou no-
tu, a to platí plně i o jeho smyčco-
vém kvartetu, který zazní v historii 
festivalu poprvé,“ doplnila mluv-
čí festivalu. Stále doma nedoceněný 
hukvaldský rodák Leoš Janáček je 
světovým autorem XX. století a na 
jeho opery se stojí v zahraničí fron-
ty. Janáčkův 1. smyčcový kvartet je 
skvostem komorní literatury, a to ve 
světovém měřítku. Antonín Dvořák 
je jediným českým autorem, jehož 
hudba byla vynesena až na měsíc, 
a to americkým kosmonautem Ne-
illem Armstrongem, který měl s se-
bou při první cestě člověka na měsíc 
CD s Dvořákovou Novosvětskou. 
„Dvořák je nejhranějším českým 
autorem na celém světě a jeho hud-
ba od doby svého vzniku nezestárla 
ani o hodinu. Hlučínský festivalový 
koncert tak přináší výjimečné hod-
noty jak autorské, tak interpretační. 
Nabízí čistý, ale silný hudební záži-
tek, což jistě v dnešní době není má-
lo,“ řekla Michaela Dvořáková. 

Vstupenky na festivalové koncerty 
jsou v prodeji v předprodejní síti Co-
losseum Ticket a na www.mhflj.cz. 
Podrobné informace k jednotlivým 
koncertům a festivalovým novinkám 
zájemci najdou na www.mhflj.cz 
a na www.facebook.com/mhfleosej-
anacka/.                                        (iga)

Na festivalu Leoše Janáčka
zazní výhradně české skladby

Unikátní putovní výstava Za-
chraňme stromy, stromy zachraňují 
nás navštíví od 1. května do 30. srp-
na také Kulturní dům Hlučín. Tvoří 
ji obrázky frekventantů výtvarných 
kurzů hlučínského ateliéru Viridian 
a už se s ní mohli seznámit návštěv-
níci Městské knihovny v Ostravě – 
Michálkovicích, kde měla v úno-
ru svou vernisáž. Výstava je dalším 
počinem Viridianu v boji za lepší 
vztah člověka k přírodě. Předcho-
zí instalace se zaměřila na mnohdy 
velmi smutné osudy pejsků z mno-
žíren a psích útulků a nesla název 
Zachraňme psy. V této chvíli stále 
putuje po městech Moravskoslez-
ského kraje. 

Iniciátorkou myšlenky na výstavy 
se silným poselstvím byla vedoucí 
ateliéru, výtvarnice Elen Thiemlo-
vá: „Inspirací pro výstavu věnova-
nou stromům byla jedna ze zahra-
ničních posluchaček kurzů v našem 
ateliéru, Korejka Kim, která nám 

vyprávěla, jak si v Jižní Koreji vy-
sázeli znovu lesy, které Japonci za 
občanské války vytěžili a udělali 
tím z tamní krajiny poušť. Světo-
ví experti tehdy tvrdili, že situace 
je nezvratná. Korejci to ale nevzda-
li a neúnavně sázeli stromy, chodi-
li je pravidelně  zalévat, vodu nosi-
li do hor v batozích na zádech, a to 
tak dlouho, dokud si svou zem zno-
vu nezalesnili. My v naší zemi na-
štěstí zdaleka nemáme tak katast-
rofální situaci, ale může být i lepší. 
Tomu by měla napomoci i naše no-
vá výstava. Nejde jen o prezenta-
ci děl našich frekventantů, ale ta-
ké o apel. Výstava má dodat lidem 
naději a ukázat, že každý z nás mů-
že udělat alespoň trošku, v rámci 
svých možností.“

Do záchrany stromů se Viridiaňáci 
nepouštějí jen malováním, sami při-
kládají ruce k dílu při sázení stro-
mů, či zakládání útulku pro stromy. 

Ivana Gračková

Výstava věnovaná stromům 
míří do kulturního domu

Eva Kotková z Hlučína získala 
prestižní cenu Český lev za kostý-
my k filmu režiséra Ondřeje Havel-
ky Hastrman. Sošku převzala z ru-
kou herce Ondřeje Sokola v sobotu 
23. března v přímém přenosu, který 
přenášela Česká televize. Romantic-
ký thriller o lásce hastrmana k ven-
kovské dívce natočený podle oce-
ňovaného stejnojmenného románu 

Miloše Urbana získal ceny v dal-
ších třech kategoriích. Karel Dobrý 
je převzal za hlavní mužský herecký 
výkon, Petr Wajsar za nejlepší hudbu 
a Marek Diviš za nejlepší kameru. 

„Paní Kotkové moc gratulujeme 
k významnému ocenění její práce. 
Jsme pyšní, že taková umělkyně ži-
je v Hlučíně,“ uvedl starosta města 
Pavel Paschek.                          (iga)

Eva Kotková získala Českého lva

eva Kotková si ocenění přála, a proto si prý raději proslov raději nepřipravila, 
aby to nezakřikla, řekla během předávání cen v přímém přenosu.            Foto: ČT

marek Sova v maroku.                                                        Foto: archiv marka Sovy
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For Fishing je jedním z největ-
ších rybářských veletrhů konaných 
v České republice. Letos byl o to 
výjimečnější, že se jednalo o jubi-
lejní desátý ročník. Každoročně se 
této akce účastní tisíce návštěvníků 
a malí rybáři z hlučínského rybář-
ského kroužku při Domu dětí a mlá-
deže Hlučín byli letos mezi nimi!

Celou akci jsme naplánovali na 
dva dny. Od domu dětí jsme od-
jížděli autobusem již v pátek, aby-
chom v sobotu, v den návštěvy ve-
letrhu, byli fit a plni sil a mohli se 
v klidu ponořit do krás rybářského 
náčiní a světa plného rybářských 
celebrit.  Děti zaujala velice známá 
osobnost, Jakub Vágner. Dokonce 
se s námi vyfotil a pomyslnou třeš-
ničkou na dortu bylo, že tuto fotku 
sdílel na svých sociálních sítích. 

A co všechno bylo k vidění na de-
sátém ročníku For Fishingu? Sa-

Mladí rybáři chytali rozumy na For Fishing 

mozřejmě spousty rybářských vě-
cí a hlavně letošních novinek. Vše 
jsme si mohli osahat, vyzkoušet 
a případně zakoupit. Velmi zajíma-

vou atrakcí bylo obří akvárium pl-
né studenovodních ryb.  V akváriu 
jsme také sledovali testy nejrůz-
nějších gumových nástrah pro lov 

Děti z Hlučína si výlet do Prahy užily.                                            Foto: Denis Polášek      

Rybářskou soutěž pro děti a mládež Zlatá udice 
pořádá ve středu 1. května na hlučínské štěrkovně DDm Hlu-
čín spolu s místní organizací Českého rybářského svazu v Hlu-
číně.  Soutěžící budou měřit síly v rybolovné technice, pozná-
vání rostlin a  živočichů a  v  testech z  rybářského řádu. Sraz 
všech závodníků je v 8 hodin.   

Šachový turnaj mládeže 
pořádá v  sobotu 6. dubna od  
9 hodin Dům dětí a  mládeže 
Hlučín. Turnaj je určen pro hráče 
do 16 let. DDm přijímá přihlášky 
do do 3. dubna. Startovné na 
turnaji je 40 korun.  

dravých ryb. V zasedací místnosti 
pak probíhaly nejrůznější přednáš-
ky, které si připravili osobnosti ze 
světa rybařiny.  Celá akce se velice 
povedla.  Příští rok se samozřejmě 
chystáme znova, už jen proto, že 
děti byly z výletu nadšené a celou 
cestu se ptaly, zde si výlet napře-
srok zopakujeme. Naše poděková-
ní posíláme Tomáši Klečkovi, který 
nám byl nápomocen při realizování 
celého výletu., ředitelce domu dětí 
Zuzaně Pustelníkové a pedagogic-
ké pracovnici Editě Studené za pe-
dagogický dozor. Jako odborný do-
provod jel se mnou Robert Stuchlý. 
Skvělý zážitek jsme mohli dětem 
dopřát také díky dotaci, kterou nám 
poskytl odbor mládeže Územní-
ho svazu Moravskoslezského kraje 
Ministerstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy ČR.         Denis Polášek

vedoucí rybářského kroužku
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V pořadí již třetí kolo Zimní li-
gy jízd zručnosti se konalo v sobo-
tu 2. března v typicky jarním poča-
sí, za účasti 29 startujících. Zima se 
nám už jaksi nadobro z názvu sou-
těže vytratila a to je zřejmě příčina 
klesajícího počtu přihlášených. Ne-
zbývá než doufat, že počet soutěží-
cích v závěrečném kole, kde se bu-
de rozhodovat o celkových vítězích 
v absolutním pořadí i v pořadí kate-
gorie ženy, bude rekordní. V abso-
lutním pořadí si potřetí vyjel vítěz-
ství Dušan Gacík, který dosáhl ze 
tří, již uskutečněných kol maximál-
ního počtu 120 bodů. V této chvíli 
ho už nemůže nikdo překonat, stal 
se tak v předstihu vítězem nultého 
ročníku Zimní ligy jízd zručnos-
ti.  Druhé místo ve třetím kole ob-
sadil Jirka Hampel z Hlučína a na 
třetím místě skončil Zdeněk Dro-
bík z Rychvaldu. Po třech kolech je 
absolutní pořadí následovné: prv-
ní místo Dušan  Gacík, druhé mís-
to Robert Čala z Ostravy, třetí mís-
to Zdeněk Drobík. V kategorii ženy 
obsadila první místo Veronika Gací-

ková z Hlučína, druhé místo Lenka 
Gacíková z Hlučína, třetí místo Dá-
ša Drobíková z Rychvaldu. Po třech 
odjetých kolech je v kategorii ženy 
velká tlačenice na celkové vítězství, 
neboť jej mohou získat jak Lenka, 
tak Veronika nebo Natálie Gacíko-
vy, ale i Dáša Drobíková. Rozhod-
ne až závěrečné 4. kolo, Aprílové 
jízdy zručnosti, které se budou ko-
nat v sobotu 6. dubna. Současný 
stav pořadí v kategorii žen po třech 
kolech je: první místo Lenka Gací-
ková, druhé místo Dáša Drobíková, 
třetí místo Veronika Gacíková.  Po 
Aprílové jízdě bude následovat se-
čtení výsledků všech kol Zimní li-
gy jízd zručnosti a v jednotlivých 
kategoriích vyhlásíme vítěze, kte-
ří převezmou poháry a plakety. Pu-
tovní pohár pro absolutního vítěze 
Zimní ligy jízd zručnosti předá sta-
rosta města Pavel Paschek. Zájem-
ci o účast v Aprílové jízdě se ještě 
mohou přihlásit podle pokynů na 
www.aoscz.info.  

Pavel Zbytovský
vedoucí Automotoklubu Hlučín

Zimní liga jízd zručnosti
se posouvá do finále

Akce Automotoklubu Hlučín v 1. pololetí 2019

6. 4. 2019 aprílová jízda zručnosti – 4. kolo ZljZ

17. - 18. 5. 2019 automobilová orientační soutěž (aOS) – moravský pohár 
+ Shell cup, konaná ve Fulneku a okolí

31. 5. - 1. 6. 2019 aOS – Středoevropský pohár (STeP)

1. 6. 2019 Prajzská rely veteránů – zajišťujeme průjezdní kontrolu

6. - 9. 6. 2019 Klubový sraz karavanů v aTc nižné Kamence, Slovensko

Klub karavanistů, který je sou-
částí Automotoklubu Hlučín, zve 
do svých řad další zájemce o toho-
to zajímavého koníčka, do něhož se 
může zapojit celá rodina. Zájemci 
se mohou hlásit u vedoucího klubu 

Vilibalda Kalvara na čísle 604 372 
927.

„Klub pořádá v průběhu roku klu-
bové srazy, kterých se zúčastňují 
i rodinní příslušníci. Jezdíme také 
na obdobné srazy a setkání s jiný-

mi spřátelenými karavan kluby jak 
u nás, tak i v zahraničí, například 
do Polska, Maďarska, na Sloven-
sko. Někteří naší členové navštívili 
dokonce Skandinávské země,“ pro-
zradil Vilibald Kalvar. Svátkem ka-

ravanistů je účast na Národním sra-
zu karavanů, který se koná vždy 
jednou ročně.

Letošní národní sraz pořádá ATC 
Morava v Mohelnici od 10. do 14. 
července.                                      (iga)

Karavanisté z Automotoklubu Hlučín uvítají další členy

Druhé kolo kvalifikace na Mist-
rovství ČR v mažoretkovém spor-
tu se konalo v neděli 17. března 
v Hlučíně. O postup se utkalo se 
svými formacemi osm týmů, kon-
krétně Andílci Lanžhot, Andria Os-
trava - Hrabová, Daisy Ostrava, Gi-
na Brdek u Přerov, Mažoretky Petra 
Studénka, Michelle Karviná,  Kon-
trasty Hulín, které se nominova-
ly ze Šance talentům, a domácí SK 
mažoretky Paprsky Hlučín.  

„Mnohé sestavy se s určitostí do-
stanou až na mistrovství světa do 
Prahy, některé výkony přečnívaly 

běžný standard,“ řekla Marta Pavel-
ková, viceprezidentka Mezinárodní 
federace mažoretkového sportu. 

Domácí tým převzal z rukou mís-
tostarostky města Petry Řezáčové 
pohár za reprezentaci města. „Ra-
dost klubu byla obrovská, skando-
vali i grand senioři,“ prozradila za 
pořadatele ze Sportu a kultury Hlu-
čín Eva Neubauerová. 

Nabitý program soutěžní program 
obohatil svým vystoupením taneční 
pár Damián Šoltys a Aneta Segsul-
ková hlučínského klubu společen-
ského tance.                              (red)

Paprsky převzaly pohár za reprezentaci města

Úspěšné a šťastné Paprsky.                                                                       Foto: alan Godi

Třetí ročník charitativ-
ního běhu v organizaci 
Hlučínských běhů Gab-
riely Svačinové se bude 
konat v sobotu 27. dubna 
na hlučínské štěrkovně. 
Letos přispějí účastníci 
běhu startovným i dob-
rovolnými částkami na 
rehabilitaci a kompen-
zační pomůcky Štěpán-
kovi Kaločovi.  Štěpánek se narodil 
ve 23. týdnu. Při nešetrném porodu 
se u něj poškodilo pohybové ústrojí. 
Chlapec je i přes všechno své trápe-
ní velmi chytrý a vitální, a hlavně je 
to velký bojovník. 

„Protože už teď je o běh velký zá-
jem, upravili jsme propozice. Pů-
vodní šestikilometrová trať bude 
určena pouze pro rodiny s dětmi, 
kočárky, a pro chodce s turistický-
mi holemi, zkrátka pro všechny, 
kdo se chtějí pohodlně projít. Pro 
běžce a závodníky bude připravena 
devítikilometrová trať s převýšením 
a dvěma kopečky. Ta bude i měře-
ná,“ prozradila pořadatelka akce 

Gabriela Svačinová. Na 
devítikilometrové trati 
budou také dvě speciální 
disciplíny pro tříčlenné 
týmy. Vítězové speciální 
kategorie tříčlenný tým 
+ hendikepované dítě si 
odnesou krásnou cenu 
v podobě dvou nocí na 
vysílači na Pradědu pro 
čtyři osoby. Nejrychlej-

ší v další kategorii tříčlenných bě-
žeckých týmů získají adrenalinový 
dvacetiminutový přelet nad Hlučí-
nem v Cessně F172. Sportovní den 
mohou zájemci ukončit pálením ča-
rodějnic, které ve stejný den na bře-
hu Hlučínského jezera pořádá Sport 
a kultura Hlučín. 

Všechny informace a novinky na-
jdou zájemci na Facebooku Hlučín-
ské běhy nebo u Facebook události 
Běh pro Štěpánka. Ti kteří se nemo-
hou účastnit a chtěli by přispět na re-
habilitace pro Štěpánka, mohou vy-
užít transparentní účet https://ib.fio.
cz/ib/transparent?a=2400501604.    

(iga)    

Běžci pomohou Štěpánkovi

Propozice Běhu pro Štěpánka - 27. dubna 2019 Hlučínsské jezero
12.00  začátek registrace
13.00  účastnický běh na 800 metrů s dobrovolným příspěvkem 
13.30  start 6 km procházky  
14.00  start běhu na 9 km s časomírou
15.00  vyhlášení vítězů běhu na 9 km
chleba se sádlem, voda a ovoce po doběhu pro každého účastníka
Startovné se hradí pouze na místě, dospělí 200 korun, děti do patnácti let 
50 korun, tříčlenné týmy a týmy 3+1 s hendikepem 100 korun.  
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KAM V HLUČÍNĚ V DUBNU

volný čas

n

 cHceTe, abycHOm ZVeřejnIlI POZVánKu TaKé na VašI aKcI?  
SVé TIPy ZaSílejTe maIlem na INFO@IC-HLUCIN.CZ

do. 8.5. Výstava lucemburské opráski muzeum Hlučínska

4. 4. 18.00 baletní představení Zuš Hlučín Kouzelný krámek KD Hlučín 

5. 4. 8.30 - 13.30 Velké dějiny v malém prostoru? - kurz Zámecký klub

5. 4. 18.00 Koncert skupiny lamačské chvály KD Hlučín

5. 4. – 6. 4. jarní Občasník DDm Hlučín

6. 4. 9.00 šachový turnaj DDm Hlučín

7. 4. 15.00 Dětský karneval KD Hlučín

8. 4. 17:30 na kole z Olomouce do maroka - beseda Zámecký klub

9. 4. 16.00 Zasedání Zastupitelstva města Hlučína KD Hlučín

9. a 10. 4. 9.30 co se stalo, u kafeja povědalo… povídání s p. Schlossarkovou Zámecká kavárna logr

10. 4. 19.00 Zábavný pořad Screamers Smím prosit? KD Hlučín

13. 4. 8.00 - 12.00 Farmářské trhy s velikonoční inspirací Hlučínské náměstí

13. 4. 14.00 bobrovnický velikonoční jarmark za zbrojnicí

13. 4. 19.30 charitativní bike ples KD Hlučín

18. 4. 8.00 Velikonoční prázdniny DDm Hlučín

18. 4. 16.00 Odemykání lesa DDm Hlučín

18. 4. 18.00 cestovatelská přednáška Tomáše Vejmoly KD Hlučín

23. a 24. 4. 9.30 co se stalo, u kafeja povědalo… povídání s p. Schlossarkovou Zámecká kavárna logr

do 27. 4. 8.30 - 17.00 Výstava Hlavy Hanky lukášové Červený kostel

27. 4. 8.00 - 12.00 Farmářské trhy Hlučínské náměstí

27. 4. 15.30 Pálení čarodějnic + běh pro štěpánka Hlučínské jezero

27. – 28. 4. 9.00 Hlučínská lilie Sportovní hala

Připravujeme na květen

1. 5. rybářská soutěž Zlatá udice Hlučínské jezero

2. 5. Divadelní představení návštěva z Ordinace KD Hlučín 

4. 5. – 5. 5. Taneční soutěž Hlučínský talent 2019 KD Hlučín

5. 5. Koncert Svatováclavského hudebního festivalu Červený kostel

16. 5. Den matek Zuš Hlučín Červený kostel 

18. 5. muzeum Hlučínska – konference Ve dvou uniformách KD Hlučín

18. 5. Farmářské trhy Hlučínské náměstí 

24. 5. Výstava o nočním životě zvířat  Vládce noci muzeum Hlučínska

24. 5. muzejní noc muzeum Hlučínska

25. 5. Hlučínský maraton/půlmaraton Hlučínské náměstí 

29. 5.  a 30. 5. absolventský koncert Zuš Červený kostel 

Slezsko-německý spolek v Hlučí-
ně pořádá i letos od 22. do 26. čer-
vence pro děti od šesti do 14 let 
příměstský česko-německý tábor 
v Hlučíně se zapojením německých 
slovíček a písniček. 

„Hlavním tématem bude hledá-
ní ukrytého pokladu na některém 

ze zámků, nebo hradů na Hlučín-
sku, v pestrém programu bude také 
čas na sportovní aktivity,“ prozradi-
la předsedkyně spolku Marie Ronč-
ka. Tábor, který podpořilo Spolko-
vé ministerstvo, bude mít základnu 
v Dětském a mládežnickém studiu 
německé menšiny v budově na Mí-

rové náměstí 19 v Hlučíně.  Cena je 
1500 korun a je v ní cestovné, stra-
va a vstupy. O děti se budou starat 
zkušení vedoucí a studenti z Vídně 
a Mnichova. Počet míst je omezen, 
zájemci se mohou hlásit telefonem 
na čísle 605 737 788, nebo mailem 
na hultschin@post.cz.               (red)

Malí rytíři se vydají za poklady Slezska

Na tradiční Pálení čarodějnic se 
mohou těšit děti i dospělí v sobotu 
27. dubna. Konat se bude v rekreač-
ním areálu na Hlučínském jezeře od 
15.30, v 18 hodin se bude zapalovat 
čarodějnická vatra. 

„Vítání jsou všichni, kdo se rá-
di baví. Děti i dospělí, v maskách 
i bez nich. Pro každého dětského 
účastníka v masce bude připrave-
na sladkost a nealko nápoj zdarma. 
Nejlepší masku oceníme,“ řekl Petr 
Breitkopf, ředitel pořádající měst-
ské organizace Sport a kultura Hlu-
čín. 

Součástí bohatého doprovodné-
ho programu budou soutěže, malo-
vání na obličej, kreativní dílnička, 
vystoupení kapely a také opéká-
ní špekáčků, které budou na místě 
v prodeji. Dospělí budou mít mož-
nost dát si ke špekáčkům nezbytné 
pivo. Pořadatelé očekávají, že upá-
lit si svou čarodějnici přijdou také 
účastníci charitativního běhu, který 
se ve stejný den koná na hlučínské 
štěrkovně.                                     (iga)Znovu po pěti letech se v zahradě 

u bobrovnické hasičské zbrojnice 
uskuteční Velikonoční jarmark. 

Konat se bude v sobotu 13. dubna, 
zahrada se pro návštěvníky otevře 
ve 14 hodin. 

Příznivce našich tradic zajisté za-
ujmou paličkované a pletené veli-
konoční ozdoby, květinové aranž-
má i velikonoční dekorace. Děti se 
mohou těšit na malou domácí far-

mu, v níž nebudou chybět mláďata 
oveček, králíků a kachniček. Veli-
konoční zajíc bude dětem rozdávat 
cukrovinky a také  si společně na-
zdobíme velikonoční strom. 

K poslechu i tanci nám zahraje re-
produkovaná cimbálová  muzika. 
Pro všechny pak bude připraveno 
bohaté občerstvení v podobě grilo-
vaných klobás, grilovaného ovčího 
sýra, domácích halušek, zabijačko-

vých a uzených specialit. V prode-
ji budou i cukrovinky. Pro žíznivé 
budeme čepovat speciální pivo Ro-
han, víno, alkoholické i nealkoho-
lické nápoje. 

Kdo bude chtít posedět u kávy, 
může si u ní pochutnat i na domá-
cích koláčích. Srdečně zvu jmé-
nem svým i jménem šikovných žen 
z Bobrovníků.               Pavel Cyrus

člen kulturní komise

Čarodějnice 
se budou pálit 
na štěrkovně

Do Bobrovníků se vrací Velikonoční jarmark

Na Dětský karneval do Kulturní-
ho domu zve všechny děti turistic-
ký oddíl Zálesák. Konat se bude 
v neděli 7. dubna od 15 hodin do 
17.30. Vstupné pro děti je 50 korun, 
pro dospělé 30 korun. Na programu 
budou soutěže, tombola, taneční 
i kouzelnické vystoupení a samo-
zřejmě diskotéka.                        (red) 

Dětský karneval
bude v dubnu 
v kulturním domě

Pálení čarodějnic v roce 2018. 
Foto: archiv SaK Hlučín
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V baletním představení Kou-
zelný krámek bude tančit 47 
účinkujících. Zavedou publi-
ku do obchůdku s hračkami.  

Občané mohou nominovat 
osobnosti a reprezentanty 
Hlučína na ocenění města. 
Termín je do 19. dubna.

Čtěte na straně 2 Čtěte na straně 8

Nové stromy vysázel spolek Žít s krajinou 
podél jeřabinové cesty v Darkovičkách

Sedmdesát nových stromů a ke-
řů přibylo na jeřabinové polní cestě 
mezi poli v Darkovičkách. V sobo-
tu 16. března je tam přišla vysá-
zet parta lidí z podnětu spolku Žít 
s krajinou.  Asi patnáct brigádníků 
spolu s dětmi a také několika psy 
vysázeli alej, v níž jsou jeřáby pta-
čí, muky, břeky, třešně ptačí, jab-
loně lesní, polní hruštičky, hlohy, 
dříny, šípky i střemchy, tedy stro-
my a keře, které byly typické pro 
českou krajinu. Zakladatel spol-
ku Tomáš Matýsek je koupil v les-
ní školce u Prostějova specializují-
cí se na dřeviny, které se v lesnictví 
moc nevyužívají. „Stromy i s pleti-
vem a dalším materiálem přišly asi 
na deset tisíc korun. Nejdražší byla 
práce a tu udělali dobrovolníci,” ře-
kl Tomáš Matýsek. V nové aleji je 
také deset mladých lipek, které na 
své zahradě v Darkovičkách pěsto-
val a rouboval Radek Vranešic. 

„Patří mu za to velký dík, jsou to 
krásné stromy,” doplnil Tomáš Ma-
týsek potěšen nejen hojnou účastí, 
ale také přítomností dětí. „Je moc 
fajn, že už malé děti se takto učí sta-

rat o přírodu. Navíc jsme společně 
strávili krásný den. Na závěr jsme si 
psolečně opekli špekáčky a pojedli 
nějaké buchty,” poznamenal zakla-
datel spolku. Alej je vysázená z jed-
né strany cesty. Podle Tomáše Ma-
týska je takováto liniová výsadba 
dostačující. Stromy nebudou zasa-
hovat zemědělcům do pole a cesta 
zůstane průjezdná. O čerstvě zasa-
zené stromy se teď členové a pří-

znivci spolku budou starat, přede-
vším je bude nutné v případě sucha 
zalévat, aby se uchytily. 

Spolek Žít s krajinou Darkovič-
ky, Hlučín a Bobrovníky se záro-
veň otevírá dalším členům. Uvítá 
zájemce, kteří budou chtít pomo-
ci s různými činnostmi související-
mi s ochranou přírody a krajiny, ale 
i ty, kteří svým členstvím jen budou 
chtít dát najevo sympatii a podpo-

ru jeho aktivitám. Spolek vznikl lo-
ni v srpnu v souvislosti se snahou 
obnovit páteřní polní cesty v kata-
strech Darkoviček a Hlučína. Více 
informací k činnosti i projektům je 
k dispozici na webových stránkách 
www.zitskrajinou.cz. Členství ve 
spolku není zpoplatněno. Členovi 
nevznikají povinnosti, o míře své-
ho zapojení rozhodne každý sám 
dle svých možností a chuti.       (iga)

Dospělí, děti i psi strávili společně plodné sobotní dopoledne.                                                                           Foto: Ivana Gračková

Hřiště pro děti s herními prvky z kvalitního 
akátového dřeva vyroste v areálu Hlučínské-
ho jezera. 

Určené bude pro děti od tří do zhruba deseti 
let. Bude poblíž dětského brouzdaliště, aby ro-
diny s dětmi měly dětské atrakce u sebe a dě-
ti mohly ráchání v bazénku prostřídat s aktiv-
ním pohybem. 

„Herní prvky jsme vybírali s maminkami tak, 

aby se na hřišti zabavily děti různého věku,“ ře-
kl iniciátor změn v areálu štěrkovny, nový rad-
ní Milan Glonka. 

Vedle dětského hřiště přibude také hřiště na 
florbal a další na kopanou. „Věříme, že se ale-
spoň část z těchto našich plánů podaří zrealizo-
vat už k začátku letošní letní sezony,“ doplnil 
radní Glonka. 

Na třech místech areálu se postaví také pře-

vlékací kabiny a první tři venkovní sprchy, jed-
na z nich bude i kousek od nuda pláže. „Aby 
byla v areálu možnost se osprchovat pitnou vo-
dou, jsme usilovali snad deset let. Voda v na-
šem jezeře je sice po většinu roku krásně čistá, 
ale přece jen je z hygienických důvodů lep-
ší použít po koupání sprchu, a to zejména pro 
alergiky, lidi s citlivou pokožkou a děti,“ dopl-
nil Milan Glonka.                                                 (iga) 

V areálu jezera v létě přibude dětské akátové hřiště

Přerušení VelKýcH lánů 
POlí POmůže cHránIT PůDu 
PřeD erOZí.

Zastupitelé budou rozhodovat 
o dotacích. Sejdou se v úterý 
9. dubna v 16 hodin  
v Kulturním domě Hlučín. 

Čtěte na straně  7
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Zahrádkáři zvou na Floru 
Tradiční zájezd do Olomouce na jarní Floru připravi-

la Základní organizace Českého zahrádkářského sva-
zu Hlučín - město. Konat se bude ve čtvrtek 25. dub-
na 2019. 

„Odpoledne cestou z výstaviště navštívíme poutní 
kostel a zámek ve Frýdku,“ prozradila předsedkyně or-
ganizace Jana Sabolová. Cena zájezdu je pro členy or-
ganizace 240 korun, pro ostatní 280 korun. Odjíždět se 
bude v 7.30 z Dlouhoveské ulice. Zájemci se mohou 
hlásit již tradičně v prodejně Zahrádkář v Ostravské uli-
ci v Hlučíně. „Výbor základní organizace srdečně zve 
všechny, kteří se rádi kochají květinami, ale i ty, co se 
chtějí podívat do neznámých míst,“ doplnila Jana Sabo-
lová.                                                                        (red) 

Organizace Svazu tělesně postižených, vedená Irmou 
Ostárkovou, moc děkuje vedení města Hlučína za Ples 
seniorů. Všichni jsme se v hlučínském kulturním do-
mě dobře bavili. A akce měla jak vždy vysokou kultur-
ní i organizační úroveň. Naše uznání patří i bývalé mís-
tostarostce Blance Kotrlové za tu spoustu práce, kterou 
pro Hlučín i jeho důchodce udělala. Věříme, že i nová 
místostarostka Petra Řezáčová na starší hlučínskou ge-
neraci nezapomene. A nadále fandíme starostovi Pav-
lovi Paschkovi v jeho úsilí dovést Hlučín k další metě. 

Günter Kania
spokojený účastník plesu 

Mezinárodní den žen jsme oslavili v pátek 8. března 
i v našem Domově pod Vinnou horou v Hlučíně. Za-
městnanci oslavu přichystali stylově. 

Místostarostka města Petra Řezáčová a radní Rudolf 
Gogolín rozdali našim klientkám květiny. K posle-
chu zněly písničky z divadelních her, filmů a muzikálů 
v podání pěvce Jaroslava Beneše, slovem jeho vystou-
pení doprovodila Kateřina Tomanová. 

Příjemným překvapením byla výborná káva a bohaté, 
netradiční občerstvení, které pro naše klientky připravil 
jeden z mecenášů domova, Pavel Kubina, majitel neda-
leké restaurace Stará celnice. Ač se jedná o svátek žen, 
akce se zúčastnili i naši muži. Všem se akce velmi líbi-
la a již se těšíme na další.                      Dana Kostřevová

manažerka kvality Domova pod Vinnou horou

Den žen jsme oslavili i v Domově pod Vinnou horou

Klientkám domova přišli popřát místostarostka Petra řezá-
čová a radní rudolf Gogolín.            Foto: Kristiana Foltýnová

Je dobře, že se nezapomíná
ani na starší generaci

V nastávajících měsících se členo-
vé a příznivci spolku Sousedé 55+ 
sejdou, aby oslavili jaro. Jak? Vy-
slechneme si přednášku o jarních 
bylinách a přípravě zahrad, ochut-
náme domácí výrobky s čerstvými 
plody zahrad, lesů a luk, necháme 
si upravit jarní účesy, budeme po-
kračovat v turistice, a to nejen za 
pečeným kolenem do Rohova. 

Na květen chystáme vernisáž vý-
stavy výtvarných prací, jejichž 
autory jsou studenti gymnázia. 
V červnu si zopakujeme oblíbené 
bubnování na djembe a zkusíme ho 
uspořádat i pro rezidenty Domova 
pod Vinnou horou. Prázdniny vě-
nujeme hlavně turistice a přípravě 
zářijového divadelního vystoupe-
ní. Pokud chcete vědět více, zastav-
te se na našich pravidelných ble-

Jaro budou mít Sousedé 55+ bohaté

šácích, které se konají každé první 
úterý v měsíci ve Slezanu na Míro-
vém náměstí v Hlučíně.        

Růžena Dvořáčková
předsedkyně spolku 55+

n Děkujeme všem, kteří se přišli 
rozloučit se zesnulou Gertrudou 
Hanákovou. 

Manžel Vladimír,
děti Jiří a Jana s rodinami

n Děkujeme všem, kteří se přišli  
8. února 2019 naposledy rozlou-
čit s panem Güntrem Sukačem, 
za projevenou soustrast a květi-
nové dary. Panu faráři Rakovi dě-
kujeme za mši svatou a slova útě-
chy, pohřební službě Breuer za 
lidský přístup. 

Zarmoucená rodina. 
   (Redakce se omlouvá, že se ne-

dopatřením poděkování nedosta-
lo do březnového čísla Hlučín-
ských novin)

n Informační centrum Hlučín se 
upřímně omlouvá rodině Végho-
vých za vzniklou tiskovou chybu 
v jejich poděkování, které bylo 
otištěno v letošních březnových 
Hlučínských novinách, kde jsme 
uvedli nesprávné příjmení. Velmi 
nás tato situace mrzí. Rodině ze-
snulého Dominika Végha přeje-
me v těchto těžkých chvílích vše 
dobré.  

Tým IC Hlučín

SOuKrOmá InZercen
n Pronajmu byt v Hlučíně na uli-

ci Pode Zdí. Byt je dvoupodlaž-
ní-mezonet. Celková plocha je 
103m2 + 32m2 zateplené půdy. 
Byt je volný od 1. 4. 2019. Kon-
takt 602 534 043.

n Prodám 1+1 + balkon na ul. 28. 
října. Cena dohodou. 602 726 
428

n Pronajmu garáž na OKD u nové 
kotelny. Tel. 607 585 009.

n Hledám paní na výpomoc do do-
mácnosti 2x nebo 3x týdně. Jedná 
se o týdenní úklid, vaření pouze 
na víkend, nákupy. Možno i v so-
botu dopoledne. Volejte prosím 
po 17. hodině na telefonní číslo 
732 806 455. 

n Hledám pronájem části rod. do-
mu Zn.: „Pro pejska Terezku“  
776 166 284.

Z turistiky nad Satinskými vodopády 
a  pod zřejmě nejstarší beskydskou 
hospodou u Veličků.            

Foto:  anna Zlotá 

OmluVan

n Koupím byt k investičním účelům  
v osobním vlastnictví, do 850 
000 Kč, po rekonstrukci, rych-
lé jednání. Z. Konečná, Realitní 
společnost České Spořitelny, 602 
636 423. 

SOuKrOmá InZercen



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

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

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

Cukrász Világ

Lumea cofetarilor

pečeme v tom s vami

Každý dort 
ukrývá nějaký 

příběh.

My na něj jen
prodáváme 

suroviny.

www.svetcukraru.cz



Půjčíme vám až

dřív, než řeknete švec!

Přivýdělek
u Fair Credit

800 888 120
www.privydelek.cz

www.faircredit.cz
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