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hlučínskénoviny

První československý 
kosmonaut vladimír 
remek navštívil Hlučín. 

Od čtvrtku 4. dubna byl pan 
Vladimír Remek na neformální 
návštěvě Hlučína spolu s prvním 
polským kosmonautem Mirosła-
wem Hermaszewskim, generá-
lem Mieczyslawem Bieniekem 
(zástupcem Polska v generálním 
štábu NATO) a dalšími význam-
nými osobnostmi z oblasti létání.  
Starosta Pavel Paschek hostil 

prvního československého kos-
monauta, bývalého europoslance 
a velvyslance v Rusku Vladimí-
ra Remka při příležitosti předá-
ní čestného členství v Klubu lé-
tání Zábřeh.
V rámci společenské konverza-

ce pan starosta Paschek zmínil 
i aktivní pomoc občanům formou 

sbírek. Zvláště pak aktuální, kte-
rá je zacílena na Lukáše Holubka, 
který od narození trpí hemiparé-
zou celé pravé strany těla násled-
kem dětské mozkové obrny. Po-
těšen vstřícností starosty Hlučína 
Pavla Paschka daroval pan Vla-
dimír Remek částku 3 000 korun 
na sbírku určenou právě pro Lu-
káše. „Tohoto daru si velmi váží-
me a věříme, že motivuje i další 
k podobnému kroku,” sdělil sta-
rosta Pavel Paschek.
Pomoci můžete i vy. Číslo účtu 

veřejné sbírky, kterou spravuje 
město Hlučín, je 6413092/0800. 
Veškeré peníze od dárců jdou 
vždy na pomoc konkrétnímu dí-
těti. Peníze se nevyplácí rodinám, 
ale přímo se z nich hradí speciál-
ní rehabilitace, potřebné pomůc-
ky a další nezbytné náklady.

(kne)

Vladimír Remek podpořil hlučínskou sbírku

První československý kosmonaut vladimír remek (na snímku vedle 
starosty Pavla Paschka, vpravo), byl v Hlučíně na neformální návště-
vě, společně s několika hosty z Polska.                                    Foto: archiv

Během své návštěva našeho města poskytl 
Vladimír Remek rozhovor Hlučínským no-
vinám. V něm mj. prozradil, že ho s naším 
městem pojí i rodinné vztahy...

Jak se vám Hlučín a jeho okolí líbí? Za-
znamenal jste nějakou výraznou promě-
nu města? Jak ji vnímáte?
Nejsem tím nejpovolanějším na vnímá-

ní změn, které se v posledních letech udá-
ly v Hlučíně, a ani si neuvědomuji všech-
ny souvislosti, ale je vidět, že se Hlučínu 
a okolí daří, a na lidech, kteří tu žijí, je to 
znát. Na severní Moravu jezdím posledních 
40 let poměrně často a velice rád, je to za-
jímavá aglomerace. Když jsem se na kon-
ci šedesátých let učil létat, tak byla Ostra-
va známá tím, že všude bylo jasno, ale nad 
Ostravou šlo jen stěží prohlédnout k zemi. 
Díky průmyslu zde nebyla tak jasná viditel-
nost, ale příroda kolem byla vždy malebná. 
Vjezd do Hlučína na mě působil velice 

dobře. Včera jsme se prošli městem a díky 

přehlednému čtvercovému náměstí s hez-
kými fasádami na mě působí velice přízni-
vě. Vše co jsem zatím z města viděl, mohu 
hodnotit jen a pouze kladně. Vždy jsem tady 
jezdil rád. Na severní Moravě bydlela rodi-
na mé maminky, nyní v Hlučíně žije má se-
střenice.   

Kromě letu do vesmíru jste procesto-
val skoro celý svět. Kde jste ještě nebyl 
a kam vás to ještě láká?
Kam mě to láká? Celý svět jsem jako je-

den z mála opravdu obletěl (smích) a ces-
toval jsem vždy rád. Teď už nemám nějak 
výraznou touhu ještě se někam podívat. Ne 
že bych na cestování rezignoval, i když jsem 
z letecké branže, tak vnímám, že je cesto-
vání každým rokem náročnější. Dlouhé le-
ty, kterých jsem si docela dost užil nejen ja-
ko pilot, ale i v pozici velvyslance v Rusku, 
již příliš nevyhledávám. Teď upřednostňuji 
kratší cesty a spíše automobilem. 
V mládi jsem měl rád cestopisy a čítával 

jsem o objevitelských cestách mořeplav-
ců. Fascinoval mě příběh Kryštofa Kolum-
ba, který si myslel, že dojel do Indie a ona 
to byla Jižní Amerika. Tam jsem se chtěl 
vždycky podívat. Při kosmickém letu jsem si 
toto místo pěkně prohlídnul seshora, ale ni-
kdy jsem tam fyzicky nebyl. Tak možná, kdy-
by se mi naskytla příležitost podívat se na 
jih Jižní Ameriky, tak bych to zvážil. Přeci 
jen je to dlouhá náročná cesta. 

Na samotné misi máte vždy vše pečlivě 
naplánováno, natrénováno, každý krok 
promyšlený. Funguje to tak i u vás do-
ma?
(smích) To ne. Jistě, že se snažíme něja-

kým způsobem plánovat, ale v soukromí to 
tak praktikovat nejde. Má žena říká, že „…
pořádek je pro blbce, inteligenti musí zvlád-
nout i chaos…“. Sama má větší smysl pro 
pořádek než já, což je moje štěstí a záchra-
na zároveň.

Pokračování na str. 4

Vladimír Remek: Hlučín je mou součástí
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Sice jen ten po-
myslný, osobně 
klobouky (zatím) 
nenosím, ale s o to 
větší úctou ke 

všem, kteří během minulých týd-
nů přispěli na konto naší městské 
sbírky, určené pro pomoc hlučín-
ským dětem s postižením. 
Ta vlna solidarity, která se napl-

no projevila i díky článkům v tis-
ku, které poukazovaly na složitý 
život nejen samotného Lukáše, 
ale i jeho rodiny, byla opravdu 
ohromující. 
Věřím, že svým dílem k výši kon-

ta, na kterém v době uzávěrky to-
hoto čísla bylo již neuvěřitelných 
465 tisíc korun, přispěla i infor-
mace, že finančním darem přispěl 
také náš první československý 
kosmonaut pan Vladimír Remek. 
Strávil u nás, dle jeho slov, krás-
né chvíle a rád takto poděkoval 
za vřelé přijetí. Ostatně víte, že 
v Hlučíně žije jeho sestřenice?
Klobouk smekám i před vámi, 

kteří se, a to nejen před Velikono-
cemi, ale prakticky neustále sta-
ráte o to, že naše chodníky, ulice 
či zelené plochy před vašimi do-
my jsou pořád hezky upravené. 
A opět musím pochválit hlučín-

ské nadšence, kteří spolu s kul-
turní komisí, s naší příspěvkovou 
organizací Sport a kultura Hlu-
čín a dalšími krásně vyzdobili ne-
jen naše náměstí. 
Velký dík patří i panu Dušanu 

Gacíkovi, který, kdykoliv je třeba 
něco přivézt, tak je se svým ná-
klaďákem vždy ochoten posloužit 
dobré věci. Jako třeba nedávno, 
když se parta z Balgarovce roz-
hodla opravit si své hřiště. 
Technické služby provedou 

uložení obrubníků, město do-
dá finance na zakoupení umělé-
ho koberce, plechové boudy na 
uskladnění materiálu a vše ostat-
ní je v režii ochotných rukou bri-
gádníků. 
Tomu říkám spolupráce mezi 

městem a jeho občany!!! 
Velké díky vám všem.

město

Smekám klobouk

rezervační systém 
urcHluje odbavení 
návštěvníků úřadu.

Od 1. ledna 2016 došlo ke změ-
ně příslušnosti pro vydání ob-
čanského průkazu a cestovního 
dokladu a občan tedy může po-
žádat o vydání občanského prů-
kazu a cestovního dokladu u kte-
réhokoliv obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností. Záleží 
na občanovi, který z těchto úřadů 
si vybere. „Na základě této sku-
tečnosti se na Městském úřadě 
v Hlučíně projevuje extrémní zá-
jem občanů o vydání obou osob-
ních dokladů z jiných správních 
obvodů (např. Ostrava, Opava),“ 
sdělila Liběna Mrázková z odbo-
ru správních agend.   
Obdobná situace nastala změ-

nou legislativy na úseku doprav-
ních agend, kde došlo od 1. 7. 
loňského roku k „rozvolnění“ 
místní příslušnosti. To znamená, 
že je možno požádat, jak o vy-
dání či jakékoliv změny týkající 
se řidičského průkazu, tak i změ-
ny v registru silničních vozidel 
na kterémkoli úřadě v republice, 
který řeší dopravní agendy.
Tato situace umožnila „otevřít“ 

úřad všem a tak provádět změ-
ny v registru vozidel nebo řidič-
ských průkazů na našem úřadu 
i občanům s trvalým pobytem 
mimo správního obvodu Hlu-
čín. To se promítlo do zvýšené 
návštěvnosti občanů bydlících 
v Ostravě, Kravařích i Opavě, 

Elektronické vyvolávací 
zařízení na radnici je efektivní

obzvláště ve dnech, kdy v Kra-
vařích i Opavě je odbor doprav-
ních agend uzavřen pro občany. 
Zaznamenali jsme nárůst návštěv 
s požadavky o cca 50%, což se 
projevilo v délce čekací doby na 
odbavení. Přitom náš úřad ne-
ní zařízen, a to nejen prostorově, 
ale ani personálně, na takový po-
čet požadavků. 
Proto město Hlučín v tomto 

úseku zavedlo rezervační systém, 
obdobný jako na úseku správních 
agend našeho úřadu. Je potřeba 
pamatovat na to, že nově je nutno 
i při návštěvě odboru dopravy si 
vytisknout na vyvolávacím zaří-
zení u vchodu do budovy „C“ po-

řadové číslo pro příslušný úkon 
a pak vyčkat na dobu, kdy hlasitý 
gong vyzve občana s příslušným 
číslem na přepážku k vyřízení je-
ho záležitosti. 
„Po půlročním provozu vyvolá-

vacího zařízení lze konstatovat, 
že se vyvolávací systém osvěd-
čil, nejen pro pracovníky odboru 
dopravy, ale i pro občany,“ sdě-
lil Robert Vitásek z odboru do-
pravy. Občané si mohou objed-
nat přes internet návštěvu na den 
i čas, mezi 9 – 10 hodinou, který 
plně vyhovuje jejich potřebám. 
Pokud jsou objednání, není pro-
blém s čekáním, protože jsou vy-
volaní v objednaný čas.       (red)

rezervační systém je snadný na ovládání.      Foto: kristina neničková

Produkce biologicky rozloži-
telného odpadu se v ČR neustá-
le zvyšuje, a tak se vedení města 
rozhodlo jít příkladem při separa-
ci odpadu nejen základních suro-
vin, jakými jsou papír, plast, kov 
a sklo, ale i separaci organických 
zbytků.
Od poloviny dubna je na Měst-

ském úřadě Hlučín umístěn  
vermikompostér, který využí-
vá schopnosti žížal přeměňovat 
rostlinné zbytky na velmi kva-
litní organické hnojivo – vermi-

kompost. Pro představu: 0,5 kg 
žížal zkonzumuje za den okolo 
0,25 kg odpadů, což je přibliž-
ně množství, které vyprodukuje 
čtyřčlenná rodina za den. 
Žížaly krmíme především 

zbytky ovoce, zeleniny, kávo-
vou sedlinou, proužky navlhče-
né lepenky nebo částečně zkom-
postovanou trávou a listím. Pro 
správný chod vermikompostéru 
je nutná péče, kterou je pověře-
na zaměstnankyně úřadu Kateři-
na Anderková.

 Produktem vermikompostování 
je velmi kvalitní organické hnoji-
vo, které bude použito do květi-
náčů a truhlíků. 
Tajemník radnice Petr Čegan 

má v plánu, že pokud se vermi-
kompostér na radnici osvědčí, 
zakoupí se další vermikomposté-
ry i pro příspěvkové organizace 
města.
„Město Hlučín rádo podpoří ka-

ždý, i sebemenší krok směrem 
k trvalé udržitelnosti,” sdělil ta-
jemník.                                  (kne)

Na úřadě pomáhají kompostovat žížaly
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RADA MĚSTA V DUBNUn

město

cHodník kolem jezera 
bude Financovat město 
z vlastnícH Prostředků.

Původní návrh, který inicio-
val Pavel Kuchejda, v roce 2017 
zpracovala Agri Nostra, z.s. a ješ-
tě v tom samém roce město Hlu-
čín podalo žádost o podporu to-
hoto projektu v rámci grantové 
výzvy Nadace Proměny „Parky 
2016“. Projekt bohužel podpořen 
nebyl a z toho důvodu se v da-
ném období nerealizoval. 
Navržený prostor měl propo-

jovat ulici Dlouhoveskou s ces-
tou pod Vinnou horou. Součástí 
měl být i pozemek, který v sou-
časné době funguje jako útočiš-
tě volně žijících živočichů. Dal-
ším prvkem na měl být i veřejný 
sad s původními druhy ovocných 
stromů. Pozemek, kde by měla 
nový sad vyrůst, je nyní v pachtu.
Rada města Hlučína uložila od-

boru životního prostředí a komu-
nálních služeb připravit materiál 
pro projednání tak, že nositelem 

Město připravuje založení 
ovocného sadu pod Vinnou horou

celého projektu, který navrhla 
Agri Nostra, bude přímo město 
Hlučín a realizaci zajistí ze svých 
vlastních finančních prostřed-
ků. Pokud tedy tento záměr ra-
da schválí, bude okamžitě řešena 
výpověď z pachtu a bude objed-

náno zpracování projektové do-
kumentace. Do rozpočtu na příští 
rok by pak již byla zahrnuta rea-
lizace projektu.    

Soňa Prášková
odbor životního prostředí 

a komunálních služeb

úpravy by mohly být financované již z rozpočtu příštího roku. 
Foto: jana kameníčková

Na 6. vyhlášení ocenění Hasič roku ve Španělském sále na Praž-
ském hradě převzal ocenění ministra vnitra Jana Hamáčka David 
Kareš. David Kareš je zástupcem velitele Záchranného útvaru 
HZS ČR. U sboru slouží víc jak 10 let. Předtím působil v armá-
dě. Velel mimořádným záchranným akcím v Česku, navrhoval 
konkrétní postupy, třeba po výbuchu muničního skladu ve Vrbě-
ticích, při vytažení zřícené lávky v pražské Tróji a pomáhal i při 
záchraně fotbalistů ze zatopené jeskyně v Thajsku. Systematicky 
se podílí na modernizaci techniky, organizuje výcviky bezpečné-
ho řízení hasičů apod.                                                           (kne)

David Kareš z Hlučína 
je nejlepší velitel roku 2018

Oscarový film Bohemian 
Rhapsody zahájí sezónu 
letních kin v Hlučíně
Pátá sezóna letních kin bude le-

tos velkolepá. Oblíbená zába-
va na teplé letní večery zahájí 
oscarovým kinohitem Bohemi-
an Rhapsody, který zaznamená-
vá cestu za popularitou legendár-
ního Freddieho Merkury a kapely 
Queen. 
„V pátek 17. května od 21:30, až 

se setmí, budete moct strávit pří-
jemný večer pod širou oblohou 
s výhledem na jezero za doprovo-
du těch největších hitů a silného 
příběhu skupiny Queen. Film bu-
deme promítat za restaurací No-
vá Laguna, v areálu štěrkovny. 
Co by však byl kinovečer bez ob-

čerstvení? Těšit se můžete na pi-
vo, nealko i klasický popcorn,” 
zve diváky z celého Hlučína Pe-
tr Breitkopf, ředitel příspěvkové 
organizace Sport a kultura Hlučín 
(SaK Hlučín), která je pořadate-
lem letního filmového léta.  
SaK Hlučín má již připraveny 

i další termíny promítání, která 
by podobně jako minulý rok měla 
rotovat po různých místech v Hlu-
číně a jeho městských částech. 
Konkrétní termíny budou postup-
ně zveřejňovány v Hlučínských 
novinách, ale také na webových 
a facebookových stránkách SaK 
Hlučín.                                  (sak)

n  rozhodla poskytnou Centru pro 
seniory Trojlístek, z.s., dar ve 
výši 3 000 korun na akci „Be-
nefiční koncert pro Tomáše“, 
pořádaného v Opavě dne 2. 5. 
2019.
n projednala návrh na realizaci 

ankety v souvislosti s připravo-
vanou investiční akcí Sanace, 
rekultivace a revitalizace území 
po těžbě štěrkopísku u Hlučína 
k tomu, co by občané chtěli, 
aby bylo v okolí Hlučínského 
jezera následně vybudováno. 
Anketu bude realizovat ve spo-
lupráci s firmou zpracovávající 
studii „Využití hlučínského je-
zera po sanaci a rekultivaci“.
n rozhodla uzavřít smlouvu o za-

jištění odděleného sběru papí-
rových a kovových částí komu-
nálního odpadu se společností 
EKO7 odpadové hospodářství 
s.r.o. z Ostravy.
n rozhodla, že dodavatelem akce 

„Dodávka a montáž venkov-
ních herních prvků“ bude firma 
TR Antoš s. r. o., za celkovou 
cenu 564 831 Kč bez DPH.
n rozhodla založit na pozemku 

p.č. 1950/1 v  k. ú. Hlučín Ag-
ropark.

dne 18. 5. 2019 bude na parkovišti kulturního domu Hlučín ome-
zeno parkování pro občany z důvodu konání mezinárodní konfe-
rence. děkujeme za pochopení.  
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Dokončení ze str. 1

Co dělá slavný astronaut ve 
volném čase? 
Na sudoku a křížovky zatím 

čas nemám. Se svou ženou jsem 
35 let a z toho posledních 25 let 
jsme žili za hranicemi a domů 
jsme přijížděli na kratší či del-
ší chvíle, které jsme vyplňovali 
několika rekonstrukcemi našeho 
bytu a následně domu za Pra-
hou a navážením věcí z různých 
míst, kde jsme působili v rámci 
pracovních povinností. Těch věcí 
se za ty roky nastřádá a uspořá-
dat je se ukázalo těžší, než jsme 
očekávali.  V loňském roce bylo 
40. výročí mého kosmického le-
tu a s tím spojené návštěvy oslav 
a upomínkových akcí a setkávání 
s kolegy z celé Evropy. Zatím te-
dy na křížovky nedošlo. Občas si 
najdu čas na nějakou knihu, ale 
snažím se si hlavně udržet vše-
obecný přehled o aktuálním dění. 
Nerad bych skončil jako nepo-
hyblivý senior, tak se snažím udr-
žovat. Jezdím hodně na kole, cho-
dím na procházky po přírodě, ale 
i s kamarády na pivo a rád si od-
počinu ve vířivce a sauně, kterou 
jsem si nedávno postavil. Čas pro 
sebe si vytvářím a hlídám, abych 
si udržel své aktivity. 

Co vy a sociální sítě?
Sociální sítě umožňují vznik 

„bublin“ určitých sympatizují-
cích lidí, vyvolávají dojem, že ni-
kdo jiný neexistuje např. s jiným 
názorem a jsou přesvědčeni, že to 
co znají ze svého úhlu pohledu je 
jediná správná pravda, upevňují 
si názory pouze mezi sebou. K to-
muto jsem velmi kritický. Jak nás 
život učí, tak faktem je, že jediná 
správná pravda neexistuje. Těch 
pravd existuje minimálně něko-
lik. Celá současná společnost 
podléhá všemocnosti elektroniky 
a z vlastních zkušeností mohu ří-
ci, že je to krátkozraké. 

Sledujete filmy o vesmíru?
Prakticky ne. Inklinuji k těm fil-

mům, které se blíží realitě. Napří-
klad Hvězdné války nevyhledá-
vám vůbec, zdají se mi „přitažené 
za vlasy“. Už tak je na Zemi dost 

konfliktů. Nelíbí se mi myšlenka 
soubojů civilizací a obecně filmy 
tzv. akční, kde se „jenom střílí“. 
Hluboký dojem ve mně zanechal 

film Apollo 13. Jednak proto, že 
jsem se seznámil přímo s akté-
rem Jimem Lovellem, který byl 
velitelem mise, ale také proto, že 
byl tento film prvním, který odpo-
vídal v zásadě realitě. Nedávno 
jsem viděl ruský film o záchra-
ně orbitální stanice Saljut 7, na 
které vypadl proud, a díky tomu 
zamrzla. Jednalo se o technicky 
nejsložitější vesmírnou záchra-
nou misi. Samozřejmě, že zde by-
la realita přizpůsobena zvýšení 
dramatičnosti samotného filmu, 
ale celý příběh byl založen na 
faktech, které samy o sobě byly 
velmi dramatické. Pro psychický 
odpočinek mám rád české i za-
hraniční detektivky. 

Co je nejtěžší? Start, let či při-
stání?
Do vesmíru jsem vždycky chtěl. 

Na rodiče jsem se neohlížel, šel 
jsem si tvrdě za svým.  Kdybych 
měl manželku a děti, tak bych to 
možná jinak vnímal. Ale měl jsem 
velkou výhodu, že jsem byl svo-
bodný a bez závazků a tak jsem 
prioritně usiloval o dosažení své-
ho vysněného cíle.  Nejde od sebe 
oddělit start, cíl a návrat. Starý 
letecký vtip poukazuje na hodno-
cení letu takto: „Pilot létal v pro-
storu výtečně, na přistání se za-
bil. Celková známka 3.“ (smích) 
To samozřejmě nemá žádnou lo-

giku. Je nutné vždy i přistát, ne-
stačí jen vzlétnout. Při letu do 
Vesmíru je důležitý start, který 
vám umožňují dostat se na oběž-
nou dráhu a tam je osobní záslu-
hy posádky minimální, protože to 
probíhá automaticky pod dobu 
cca 9 minut. Následuje tzv. „ma-
turita kosmického letu“, při kte-
ré se sbližuje, popřípadě oddělu-
je kosmická loď se stanicí. Ta je 
z těch všech úkonů psychicky nej-
náročnější. Pocit odpovědnosti 
při manévrování s kosmickou lo-
dí je obrovský. Ač je vše připra-
veno a naprogramováno na au-
tomatické manévrování, je nutné 
být neustále ve střehu a para-
lelně provádět operace, počítat 

a kontrolovat údaje a být v kaž-
dé vteřině připraven převzít ma-
nuální řízení. I když zvládnete to-
to všechno, tak je to k ničemu, 
pokud se vám nepodaří vrátit se 
bezpečně zpět na Zemi. 

Věříte, že jsme ve vesmíru sami?
Objektivně prozatím nikdo ne-

prokázal, že je ve vesmíru život 
– myslící život. Já osobně věřím 
tomu, že ano. Při nekonečnos-
ti vesmíru a všech aspektech vě-
řím, že někde tam mohou být po-
dobné podmínky, kde by se mohl 
život opakovat, třeba i v jiné for-
mě. Je ale nutné, aby se protnu-
ly trasy či stopy života, aby mohl 
být navázán kontakt.  Tam vidím 
problém. Můžeme být posunuti 
v čase mezi sebou, mohou být vy-
spělejší oni, ale i my. Je otázkou, 
co z toho může vzniknout. Můj 
názor je, že jako lidstvo máme 
důležitou úlohu, aby ono spojení 
mohlo nastat. Musíme zachovat 
naši lidskou rasu na Zemi a pra-
covat na tom, abychom si osvo-
jovali prostor kolem sebe a byli 
na případný kontakt připraveni. 
Vnímám, že současná společnost 
spíše pracuje na tom, abychom se 
střetu civilizací nedožili. Ničíme 
sami sebe navzájem, máme různé 
představy, jak dělat věci „správ-
ně“ a nejsme schopni se mezi se-
bou domluvit. Jasným příkladem 
je vynakládání obrovských fi-
nančních prostředků na zbrojení 
a vývoji zbraní hromadného ni-
čení. Kdyby se tyto peníze inves-

tovaly směrem pro lidi, dařilo by 
se Zemi a jejím obyvatelům ne-
srovnatelně lépe. 

Změnil vás let do vesmíru? 
Nemohu říci, jaké by to bylo, 

kdybych do vesmíru neletěl, ale 
mou mentalitu to změnilo znač-
ně. I přes své mládí a životní ne-
zkušenost jsem se po návratu 
začal dívat na Zemi jakoby z vět-
šího odstupu a uvědomil jsem si, 
že má konečný rozměr. Za hodi-
nu a půl obletíte celou planetu 
a vidíte ji jako jeden celek pří-
mo pod sebou, ne jako kontinenty 
či samostatné státy. Od té chvíle 
jsem více vnímavý k dění ve svě-
tě, i když se mě přímo netýkají. 

Měl byste pár slov pro občany 
Hlučína?
Ano, moc rád bych sdělil, že 

přeji Hlučínu a jeho obyvatelům, 
aby se město a jeho okolí rozvíje-
lo tak, jak si sami přejí. Aby by-
lo pořád minimálně stejně krásné 
a ještě lepší, abychom žili ve sluš-
né době, kdy se můžeme věnovat 
vlastním problémům, rodinám, 
vyžití, uspokojení z dobře odve-
dené práce a z toh,o co pro se-
be i druhé můžeme udělat. Dnes 
máme díky vašemu starostovi při-
pravený nabitý program s pro-
hlídkou vybraných příspěvkových 
organizací města, tak jsem zvědav 
a těším se, koho potkáme a co vše 
ještě uvidíme a zažijeme.

Kristina Neničková
tisková mluvčí 

Vladimír Remek: Hlučín je mou součástí

Vladimír Remek (70)
Narodil se 26. září 1948 v Českých Bu-

dějovicích, matka byla Češka, otec Slo-
vák. Maturoval v roce 1966 na střední 
škole v Čáslavi, byl přijat do Vyššího le-
teckého učiliště v Košicích. Po jeho absol-
vování v roce 1970 nastoupil k leteckému 

útvaru v Českých Budějovicích. V Československé armádě prošel 
od roku 1970 postupně funkcemi od stíhacího pilota až po zástup-
ce velitele letecké divize. O dva roky později byl vybrán ke stu-
diu na Vojenské letecké akademii J. A. Gagarina v Moskvě, které 
zahájil v roce 1972. V hodnosti kapitána byl nominován do funk-
ce kosmonauta-výzkumníka v posádce kosmické lodi Sojuz 28, 
která byla první mezinárodní posádkou v rámci programu Inter-
kosmos. Let se uskutečnil od 2. do 10. března 1978. Celková dél-
ka letu činila 190 hodin a 18 minut. Stal se tak celkově 87. kos-
monautem světa.
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V okrese Opava ubylo v březnu 
nejvíce uchazečů v porovnání se 
zbytkem kraje, region Hlučína se 
dostal pod 500 uchazečů. 
Stejně jako v únoru, tak i v mě-

síci březnu se s příchodem jar-
ních měsíců a s nimi spojenými 
sezonními pracemi opět snížil 
počet uchazečů v evidenci. V re-
gionu Hlučína to bylo o 65 ucha-
zečů méně než v předchozím mě-
síci.    
V březnu 2019 bylo v eviden-

ci celkem 482 uchazečů o za-
městnání. V meziročním srovná-
ní to je o 321 uchazečů méně než 
v březnu 2018. Výrazněji ubylo 
mužů i žen, kterých bylo na konci 
měsíce v evidenci 253 (-89), žen 
bylo v evidenci 229 (-98). Ženy 
tak tvoří 47,5 % z celkového po-
čtu nezaměstnaných. Počet dosa-
žitelných uchazečů o zaměstnání 
ve věku 15-64 let činil 411 osob, 
tj. snížení proti předchozímu mě-
síci o 56 uchazečů. 
Výrazně také klesl oproti minu-

lému měsíci počet uchazečů o za-
městnání s nárokem na podporu 
v nezaměstnanosti, kterých bylo 
na konci března celkem 220, tj. 
o 32 uchazečů méně. Tito ucha-
zeči tvoří 45,6 % všech registro-
vaných uchazečů o zaměstnání 
hlučínského regionu. 
V průběhu března se nově zare-

gistrovalo 86 uchazečů o zaměst-
nání. Uchazečů, kteří ukončili 
evidenci nebo z ní byli sankčně 
vyřazeni, bylo v březnu celkem 
150, tj. o 63 více než v únoru. 
Pro porušení některého ustano-
vení zákona o zaměstnanosti by-
lo vyřazeno 24 uchazečů. 
Počet absolventů se snížil jen 

mírně, o 7 osob. Ke konci břez-
na jich bylo evidováno 24, a tvoří 
tak 5 % z celkového počtu ucha-
zečů.
Osob se zdravotním postižením 

jsme v březnu evidovali celkem 
97 a na celkovém počtu evidova-
ných uchazečů o zaměstnání se 
tyto osoby podílí 20,1 %. 
Volných pracovních míst by-

lo koncem měsíce celkem 281, 
z toho zhruba polovina nahláše-
ných volných míst je určena pro 
cizince. Zaměstnavatelé tak řeší 
současný velký nedostatek kva-
lifikovaných i nekvalifikovaných 
tuzemských pracovníků.
Zvýšená poptávka ze stra-

ny zaměstnavatelů byla v břez-
nu zejména po obsluze strojů na 
výrobu potravin, uklízečích, seři-
zovačích a kvalifikovaných pra-
covnících hlavní stavební výro-
by. U dlouhodobé poptávky ze 
strany zaměstnavatelů je ještě 
mimo výše uvedené největší zá-
jem o řidiče nákladních automo-
bilů, pomocné pracovníky ve vý-
robě, montážní dělníky, obsluhu 
strojů na výrobu a zpracování vý-
robků z plastu, nástrojáře, sváře-
če a dělníky v oblasti výstavby 
budov.
O jedno volné pracovní mís-

to se v regionu Hlučína v březnu 
ucházelo 1,7 osob. Pro srovnání 
se stejným obdobím loňského ro-
ku, tato hodnota činila 3,4 osob.
V březnu nebyl Kontaktnímu 

pracovišti ÚP ČR v Hlučíně na-
hlášen žádný záměr hromadného 
propouštění.          

Leoš Jakubec
ředitel Kontaktního pracoviště 

ÚP ČR v Hlučíně

OKÉNKO ÚŘADU PRÁCEn

Červnové vítání občánků pro-
běhne v pátek 14. 6. 2019 od 
14:30 hod. 
„Protože současná legislativa 

neumožňuje vyžádat jména a ad-
resy nově narozených dětí, tak na 
vítání hlučínských občánků mů-
žeme pozvat je ty rodiče s letos 
narozenými dětmi, kteří se sami 
předem přihlásí. Na základě při-
hlášky pak rodičům zasíláme po-
zvánku s podrobnými pokyny,“ 
řekla  Darina Krejzlová z odboru 
rozvoje hlučínské radnice.
Červnové vítání občánků je ur-

čené především pro děti narozené 

od začátku roku 2019 s trvalým 
pobytem na území města Hlučína 
a jeho částí Bobrovníky a Darko-
vičky. Zájemci se hlásí osobně 
v úředních hodinách na odboru 
rozvoje MěÚ Hlučín. Úřední ho-
diny jsou v pondělí a ve středu od 
8 do 17 hodin a v úterý a ve čtvr-
tek od 8 do 14 hodin. Bližší infor-
mace zájemcům podá pracovnice 
odboru rozvoje Sabina Lorenco-
vá na telefonním čísle 595 020 
317. Děti obdrží od starosty měs-
ta pamětní list, plyšovou hračku, 
přívěšek ze zlata a maminky ky-
tičku.                                     (red)

Na radnici bude vítání občánků 

Jak na kotlíkové dotace?

Topíte doma starým kotlem 
na ruční přikládání? Je to kotel 
1. nebo 2. třídy? Pak právě pro 
vás pořádáme seminář nazva-
ný „Kotlíkové dotace v Morav-
skoslezském kraji – 3. výzva”. 
Koná se 7. května v 16 hodin 
v Kulturním domě v Hlučíně.
S podmínkami dotačního pro-

gramu vás přijedou seznámit 

zaměstnanci Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje, kteří 
budou odpovídat i na vaše dota-
zy. Víte, že kotle 1. a 2. emis-
ní třídy nesmíte od roku 2022 
legálně provozovat? Ušetřete 
vlastní peníze a využijte podpo-
ry z Kotlíkových dotací na vý-
měnu těchto kotlů. Neváhejte 
a přijďte.                                (red)

O jazykové kurzy pro senio-
ry, které pořádá město Hlučín, je 
velký zájem. 
Kurzy jsou určeny výhradně pro 

občany seniorského věku z Hlu-
čína, Darkoviček a Bobrovníků. 
V danou chvíli máme naplněný 
kurz angličtiny pro začátečníky. 
Pro seniory, kteří se zúčastní kur-
zu německého jazyka pro pokro-
čilé, je to možnost, jak si ověřit 
své znalosti. V jazykovém kurzu 

němčina pro pokročilé jsou k dis-
pozici poslední čtyři místa. Tento 
kurz začal 23. dubna, výuka pro-
bíhá v jazykové učebně budovy 
Základní školy Hornická (sídliště 
OKD) v době od 10:45 do 12:25 
hodin. 
Zájemci do kurzu němčiny pro 

pokročilé se stále ještě mohou 
přihlásit osobně na odboru roz-
voje MěÚ v Hlučíně, budova B 
nebo na tel. č. 595 020 317. (red)

Poslední volná místa v kurzu 
němčiny pro pokročilé
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V rámci úklidu farské zahra-
dy, která se uskutečnila začát-
kem měsíce dubna, a do kte-
rého se zapojili dobrovolníci 
z řad občanů města Hlučína, 
bylo posbíráno značné množ-
ství odpadků. 
Převažoval však odpad psích 

exkrementů v plastových sáč-
cích, který byl zřejmě způsobe-
ný absencí odpadkového koše 
v bezprostřední blízkosti oblí-
bené „venčící“ lokality. 

Městský úřad tedy neprodle-
ně umístil na rozcestí ulic Hrn-
čířská a Promenádní odpadko-
vý koš. 
„Věřím, že instalace odpadko-

vého koše bude vnímána spo-
luobčany jako krok k udržení 
čistoty v této lokalitě a zpříjem-
nění klimatu pro procházky ne-
jen s čtyřnohými mazlíčky,“ 
uvedla členka Rady města Hlu-
čína Jana Kameníčková.    (red)

Foto: jana kameníčková 

Koš u farské zahrady
pomůže nejen pejskařům

Svozy veškerých komunálních 
odpadů  včetně BIOodpadů bu-
dou probíhat ve dnech 1. a 8. 
května beze změn.  Město Hlu-
čín odpady třídí, aby mohly být 
v maximální míře dále využívá-
ny, v rámci systému nakládání 
s komunálními odpady.
Do kontejnerů na plasty (žlutá 

barva) a do pytlů patří nejen PET 
láhve, ale i kelímky, sáčky, fólie, 
výrobky a obaly z plastů, poly-
styren, nápojové kartony a drob-
né kovové odpady. 
Do kontejnerů na sklo (bílá ne-

bo zelená barva) je možné vhazo-

vat láhve od nápojů, skleněné ná-
doby, skleněné střepy i tabulové 
sklo.
Do kontejnerů na papír (mod-

rá barva) můžete ukládat veške-
rý neznečištěný papír. Patří sem 
noviny, časopisy, kartony, kance-
lářské papíry a jakýkoliv ostatní 
papírový odpad, který však není 
znečištěn např. jídlem, mastno-
tou či nebezpečnými látkami.
Do kontejnerů na elektroodpad 

(červená barva) lze vhazovat veš-
kerý drobný elektroodpad.
Více na www.tshlucin.cz.

(red)

Svozy odpadů budou
v květnu i o svátcích

Začátkem měsíce dubna pode-
psala společnost Vodovody a ka-
nalizace Hlučín, s.r.o., rámcovou 
dohodu o vzájemné spolupráci 
s Katedrou městského inženýr-
ství Fakulty stavební Vysoké ško-
ly báňské – Technické univerzity 
Ostrava. 
Společnost bude spolupracovat 

při poskytování informací, pod-
kladových materiálů a datových 
souborů vodovodních, případně 
kanalizačních, sítí, které budou 
sloužit pro zpracování rizikových 
analýz s pomocí statistických me-
tod a softwarových nástrojů. Vý-
sledek této spolupráce je víceúče-
lový. Pro Vak Hlučín, s.r.o., bude 
výsledkem vyhledání slabých míst 
ve vodárenském systému, predi-
kace poruch a havárií, za účelem 
celkového zefektivnění provozu 
systému VaK a snížení ztráty pit-
né vody v distribuční síti. 
„Přestože vodárenská obchodní 

společnost města Hlučína vyka-
zuje procentuálně jedny z nejniž-
ších ztrát pitné vody v rámci ČR, 
vždy existuje možnost se zlepšo-
vat a posouvat hranice zaváděním 
inovativních postupů při provo-
zování vodárenských systémů,“ 
konstatuje jednatel společnosti 
Petr Schimánek. Věříme, že vyu-
žití moderních softwarových ná-
strojů bude přínosem pro celý vo-
dárenský průmysl. 
Díky vzájemné spolupráci me-

zi Vak Hlučín, s.r.o. a Katedrou 
městského inženýrství Fakulty 
stavební VŠB – TU Ostrava bude 
dále možné promítnout praktické 
informace a zkušenosti nejen do 
výuky v oblasti problematiky in-
ženýrských sítí, ale také při za-
dávání témat bakalářských či di-
plomových prací, které by byly 
reálně využitelné v odborné praxi.             

Kateřina Gambalová
VaK Hlučín

Společnost VaK Hlučín bude 
spolupracovat s VŠB

Nové umístění kontejneru 
na použitý textil

Na základě požadavku Diakonie 
Broumov, která přistavení kontej-
nerů a svoz textilu ve městě Hlu-
čín zajišťuje a schválení Radou 
města Hlučína, došlo 9. dubna 
k přesunutí kontejneru na použitý 
textil z ulice ČSA (u Renty) na uli-
ci Zahradní. 
Přesun se realizoval zejména 

z důvodu neustálých problémů  - 
vybírání kontejneru nepřizpůso-
bivými občany, nepořádek okolo 
kontejneru, přeplňování.
Diakonie Broumov přes 25 let 

poskytuje pomoc lidem v sociální 

nouzi. Celá oblast sběru použité-
ho šatstva a dalších drobných vě-
cí z domácností současně výraz-
ně ovlivňuje životní prostředí jako 
prevence vzniku odpadů. Veškerý 
sběr textilního materiálu, včetně 
sběru z kontejnerů, dokáže Diako-
nie Broumov přetřídit, využít nebo 
zpracovat. Vybudovala vlastní tří-
dírnu a dále i provoz na zpracová-
ní textilu již nevhodného k noše-
ní či nějak poškozeného na čistící 
plachetky. Z materiálu, který by ji-
nak skončil na skládkách, smyslu-
plně využije cca 90%.          (kne)
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Pedagožka HlučínskéHo 
gymnázia je věrná škole 
Po celý ProFesní život.

Dne 28. března jsme si opět při-
pomněli svátek všech učitelů. 
A u této příležitosti bylo 27. 3. 
v Havířově oceněno celkem 25 
pedagogů působících v Morav-
skoslezském kraji. Je potěšitelné, 
že mezi nimi byla i dlouholetá 
pedagožka naší školy, profesorka 
Marta Humplíková! 
Marta Humplíková nastoupila 

na Gymnázium Josefa Kainara 
v Hlučíně po absolvování vyso-
koškolského studia v roce 1981 
a zůstala mu věrná po celou dobu 
své profesní dráhy. Vyučuje bio-
logii a tělesnou výchovu, zajímá 
se o nové trendy ve výuce a ino-
vuje metody své práce. Podílela 
se na vzdělávání a výchově něko-
lika generací studentů a zanecha-
la v nich nesmazatelnou stopu. 
Nejen jako třídní učitelka mnohé 
z nich svým příkladem ovlivnila 
při výběru dalšího studia. Své po-

volání vnímá skutečně jako své 
poslání, příprava žáků pro úspěš-
né absolvování vysokoškolského 
studia pro ni vždy byla a je prio-
ritou. Jako dlouhodobá předsed-
kyně předmětové komise těles-
né výchovy organizovala a vedla 
sportovní kurzy – zimní lyžařské 
kurzy a letní sportovně turistické 
kurzy. Vždy má pro žáky pečlivě 
připravený program plný zážit-

kových aktivit i adrenalinu.
Marta Humplíková si získala re-

spekt a úctu nejen svých žáků, 
ale i kolegů. Neztratila svůj mla-
dický elán, entuziasmus a opti-
mismus. Převzala ocenění a po-
děkování za svou mimořádnou 
profesionalitu i lidský přístup.
Blahopřejeme!

Charlotta Grenarová
ředitelka gymnázia

Ocenění pro Martu Humplíkovu, 
učitelku hlučínského gymnázia

rndr. marta Humplíková získala ocenění za svou celoživotní práci.
Foto: charlotta grenarová

Navázali jsme na svůj loňský 
úspěch - druhé vítězství v pol-
ské Wodzislawi!  V pátek 22. 
března se studenti Gymnázia Jo-
sefa Kainara v Hlučíně zúčast-
nili v polské Wodzisławi mezi-
národní soutěže ve znalostech 
reálií Německa, Anglie a Ruska. 
V konkurenci týmů z Polska, Ně-
mecka, Maďarska a Litvy si nej-
lépe vedla dvojice Přemek Bělka 
a Adam Piskalla, která ve své ka-
tegorii „německy o reáliích v ně-
mecky mluvících zemí“ zvítězila. 
Program obohatil projev polské-
ho europoslance a bývalého pol-
ského premiéra Jerzego Buzka, 
nechyběl ani bohatý raut. Celou 
akci zakončil výlet do nedaleké-
ho města Rybnik.

Adam Piskalla
student

Reálie zvládají

Dne 21. 3. si žáci a učitelé Zá-
kladní školy Hornická procvičili 
reakci na případné vyhlášení po-
žárního poplachu. Tato preven-
tivní akce měla za úkol prověřit 
připravenost žáků a vyučujících 
na tuto krizovou situaci.  Tento 
den před 9. hodinou ranní, se na 
4. pavilonu objevil kouř ze škol-
ního automatu na mléko a mléč-
né výrobky. 
Po vyhlášení poplachu v 9.00 

hod. všichni žáci a vyučující, kro-
mě 18 žáků z 6. B a 3 dospělých 
osob, kteří zůstali „uvězněni“ 
v počítačové učebně ve 2. pod-
laží 4. pavilonu, opustili budo-
vu nouzovými východy a přesu-
nuli se k hlavní silnici, kde mohli 
sledovat sofistikovanou práci ha-
sičských sborů. Konkrétně se zá-
sahu zúčastnily HZS MSK Hlu-
čín, JSDH  Hlučín, JSDH  Hlučín 
– Bobrovníky a JSDH - Darko- 
vičky.

Ve škole hořel automat na mléko, naštěstí 
jen v rámci požárního poplachu

Velmi zajímavou a poučnou 
zkušeností pro všechny zúčast-
něné bylo vyprošťování oněch 
„uvězněných“ osob ze zakou-
řených prostor hasiči, kteří jim 
postupně pomohli opustit školu 
v tzv. vyváděcích maskách. Ha-
siči zvládli celou akci naprosto 

profesionálně. Děti tak mohly za-
žít, co nastane, kdyby skutečně 
došlo k požáru. A tato zkušenost 
se jim, v případě, že by se někdy 
do této krizové situace dostali, 
určitě bude hodit. 

Martin Franek
ředitel školy

Uspěli v angličtině
V průběhu školního roku pro-

běhlo na gymnáziu mnoho akti-
vit a soutěží v anglickém jazyce. 
Naše škola se zapojila do meziná-
rodního projektu Edison, v rám-
ci kterého na naší škole strávili 
zajímavý týden studenti z Gru-
zie, Turecka a Ruska, a o půl ro-
ku později nás navštívili studen-
ti pedagogiky z Francie, vyslaní 
k nám Ostravskou univerzitou.
Studenti se nejen bavili a konver-

zovali, ale také studovali a úspěš-
ně reprezentovali školu na mnoha 
soutěžích. Skvělé umístění jsme 
zaznamenali v mezinárodní sou-
těži Best in English. Nejúspěšněj-
šími řešiteli se stali Jan Papesch, 
který se umístil na 80. místě a Pře-
mek Bělka na 223. místě z více 
než 7 000 studentů z České repub-
liky. Nově se zúčastňujeme sou-
těže ve scrabblu. Daniel Piskalla 
a Ondřej Kalus se umístili na 3. 
místě v týmové soutěži Scrabble 
Junior. V těchto soutěžích jde ne-
jen o výborné zvládnutí anglické-
ho jazyka, znalosti, ale studenti 
si trénují i dovednosti, jako sou-
středěnost, preciznost a  rych-
lost. V naší již tradiční Olympiádě 
z anglického jazyka se v okresním 
kole  Kateřina Miketová a Dani-
el Honus umístili na výborném 2. 
a 3. místě.      Sabina Kijanicová

Růžena Dvořáčková
učitelky
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Od 1. dubna pracuje na Měst-
ském úřadu v Hlučíně nová tis-
ková mluvčí. Je jí pětatřicetile-
tá energická Kristina Neničková. 
Než přišla do Hlučína, pracovala 
na vysoké škole v oblasti propa-
gace a vztahů s veřejností. 
Vedle zaměstnání a péči o syna 

věnuje velkou část svého času ta-
ké práci v neziskovém sektoru, 
má za sebou celou řadu kampaní 
s tématem společenské odpověd-
nosti, například ohledně autismu, 
darování krve, plazmy nebo dře-
ně. Zde se podílí nejenom svými 
radami a nápady, jak tuto bohu-
libou činnost zpropagovat me-
zi lidmi, ale sama je také aktivní 
dárce (na snímku v krevním cent-
ru ostravské fakultní nemocnice). 

Hlučín má od dubna 
novou tiskovou mluvčí

„Říkám si často: Co můžeš udělat 
dnes, neodkládej na zítřek. A to 
v okamžiku, kdy můžete svou 
kapkou pomoci někomu jinému, 
platí dvojnásob,“ říká usměvavá 
blondýnka.                            (mk)

Distribuce novin se zlepší

Problémy s distribucí Hlu-
čínských noviny jsou u kon-
ce. V minulých dvou měsících, 
kdy měla roznos novin do schrá-
nek všech domácností v Hlučíně 
a jeho městských částí na starost 
soukromá společnost, docházelo 
k nemilé situaci, a to, že řada ob-
čanů se ke své pravidelné dávce 
informací z města nedostala. 
Zapříčiněno to bylo zčásti tím, 

že roznašeči vkládali noviny do 
reklamních letáků, které často 
automaticky končí v popelnicích 
nebo na podpal, ale také tím, že 
některé ulice zaměstnanci firmy 
jednoduše vynechali. 
Změna distribuční společnosti 

byla motivovaná rapidním zvý-
šením cen původního distributo-
ra - České pošty. Soukromá fir-
ma nabídla službu za lepších 
finančních podmínek. Bohužel se 
v tomto případě ukázalo, že sna-
ha o úsporu nebylo správné roz-
hodnutí, protože ne vždy to levné 
je i kvalitní. 
Proto se vedení města rozhod-

lo, že distribuci i za zvýšenou ce-
nu, bude již od tohoto čísla zajiš-
ťovat dlouholetý partner s nímž 
problémy nebyly, a tím je opět 
Česká pošta a její poštovní doru-
čovatelé. Děkujeme za pochope-
ní a přijměte prosím naši omlu-
vu.                                        (red)

Hlučínské noviny by měly opět dorazit všem domácnostem.
Foto: kristina neničková

Městským strážníkům se po-
dařilo během dvou dnů zadržet 
a předat Policii České republiky 
dva muže, kteří se vyhýbali ná-
stupu do výkonu trestu. 
Nejprve 20. března v 11.20 ho-

din dopoledne přijala stálá služba 
městské policie Hlučín oznáme-
ní, že se nějaký muž v tmavém 
oblečení obnažuje před ženami 
na břehu řeky Opavy v blízkos-
ti splavu. Oznámení bylo rovněž 
předáno na Obvodní oddělení 
policie České republiky Hlučín. 
Hlídka městské policie zkontro-
lovala celý úsek od mostu přes 
řeku Opavu, až ke splavu u Ji-
lešovic a nikoho odpovídající-
ho popisu nezjistila. Při návratu 
na služebnu si na mostě strážní-
ci všimli nestandardně se chova-
jícího muže. U zjištění totožnosti 
se prokázalo, že se jedná o oso-
bu, která má nástup do výkonu 
trestu. Na místě byl předán hlíd-
ce PČR.

Dne 23. března ve 22.20 hodin 
bylo přijato na stálou službu MP 
Hlučín další telefonické oznáme-
ní od obyvatelky Hlučína, která 
uvedla, že se jim do domu po-
koušel za použití nože, s cílem 
poškodit zámek dveří, vniknout 
neznámý muž a nyní se pohybuje 
na ulici Pekařská. 
Na místo byla vyslána hlídka 

Městské policie Hlučín, která po-
dezřelého muže zajistila na uli-
ci Čs. armády. Jelikož tento muž 
neměl u sebe potřebné doklady, 
kterými by mohl prokázat svou 
totožnost, byl předveden na OO 
PČR Hlučín ke zjištění totožnos-
ti. Další lustrací bylo zjištěno, že 
se jedná o recidivistu s nástupem 
do výkonu trestu. Také tuto osobu 
si převzali policisté ČR. „Jsme tu 
pro vás a děláme vše pro bezpe-
čí Hlučína a jeho občanů“, sdělil 
zástupce velitele městské policie 
Lumír Prejda.

(red)

Po dlouhé zimě většina z nás 
nedočkavě vyhlíží první sluneč-
ní paprsky a těší se z teplých jar-
ních dnů. Bohužel u význam-
né části populace je jaro spojeno 
s nastávající pylovou sezónou 
a různými projevy alergií.
Alergická reakce je přehnaná 

odpověď organismu na jakoukoli 
látku v okolním prostředí, v jar-
ním období především na pyly 
kvetoucích stromů, rostlin a trav. 
Projevuje se nejčastěji svěděním 
očí, ucpaným nosem, kýcháním 
nebo vodnatou rýmou. Celkově 
se člověk cítí oslabeně a je ome-
zen v běžných denních činnos-
tech.
V ideálním případě je vhodné 

na toto období myslet dopředu 
a s lékařem přistoupit na vhod-
nou terapii již před nástupem po-
tíží. V opačném případě můžete 
získat účinnou pomoc i při náku-
pu volně prodejných přípravků 
v lékárně. Po poradě s lékární-
kem je možno vybírat z celkové 
terapie ve formě tablet, nebo z lo-

kálních přípravků, jako jsou nos-
ní spreje a oční kapky.
Do očí lze preventivně a dlou-

hodobě používat přípravky na 
bázi umělých slz obohacené 
o látky, které zmírňují alergickou 
reakci. Při propuknutí potíží pak 
lze přidat účinná antialergika. Ty 
se dají doplnit nosními spreji se 
stejnou účinnou látkou. Takzvaná  
dekongestiva nejsou u alergické 
rýmy vhodná, zejména proto, že 
užívání je omezeno na sedm dní. 
Při silnějších potížích je možno 
koupit i nosní spreje s obsahem 
kortikoidu.
Co se alternativní terapie týče, 

velice dobré výsledky nabízí ho-
meopatická léčba. 
Nepříjemné příznaky alergie je 

možno po poradě s lékárníkem 
úspěšně řešit samoléčbou. Při 
těžších projevech alergie, duš-
nosti nebo nutnosti nadužívat 
protialergické léky je vždy vhod-
né navštívit lékaře.
PharmDr. Simona Petrušková

lékárnice Lékárny u Hradeb

RADA LÉKÁRNÍKAn
S jarem přichází alergie, 
jak na ně? Poradíme...

Strážníci byli úspěšní
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Akce pro seniory z Hlučína sdružené v klu-
bech seniorů i z řad veřejnosti budou spolu-
financovány v rámci projektů „Aktivní stáří 
v Hlučíně“ a „Zábava a vzdělávání seniorů 
v Hlučíně“. 
Mezi nejoblíbenější akce patří Ples seniorů, 

Setkání jubilantů, Kluby Klubům Hlučínska 
a Den senior legionáře. Senioři se mohou za-
pojit do vzdělávacích akcí Univerzity třetího 
věku, kurzu počítačové gramotnosti, trénová-
ní paměti či kurzu cizích jazyků. Pro členy 
místních klubů seniorů jsou připraveny prak-
tické přednášky na téma fyzioterapie a před-
nášky na téma první pomoc. 
Zkrátka nepřijdou ani klienti Domova pod 

Vinnou horou, p. o., kde budou celý rok pro-
bíhat pravidelné lekce jógy. První týden v zá-
ří se uskuteční v Domově pod Vinnou horou 
Krmášové odpoledne, kde budou zváni všich-
ni členové klubů seniorů v Hlučíně, a kde vy-
stoupí a zazpívá jim vzácný host pan Josef 
Zima.
V rámci projektu „Ekologické zemědělství 

dětem“ navštíví jednotlivé třídy hlučínských 
mateřských škol Kozí farmu v Havířově, kde 
je pro ně připraven vzdělávací program. Dě-
ti se seznámí se zvířaty na farmě (nejen koza-
mi) a zábavnou formou se poučí o tom, jak to 
na farmě chodí. 
Projekt zaměřený na aktivity Zdravého měs-

ta Hlučín a Místní Agendy 21 je pro letoš-
ní rok nazvaný „Zlepšování kvality života 
v Hlučíně“. 
Po celý rok budou probíhat jednotlivé kam-

paně zaměřené na různé oblasti. Mezi největ-
ší akce pro veřejnost patří Veřejné fórum, Den 
zdraví (22. 5. 2019), Den jógy v parku  (20. 
6. 2019), Cyklojízda v rámci Týdne udržitel-
né mobility v měsíci září a Fotografická sou-
těž, která bude vyhlášena v květnu. Pro děti 
z hlučínských škol pak návštěva Arboreta Bí-
lá Lhota nebo Lesní školy v Ostravě a odbor-
né přednášky na téma (Ne)bezpečí sociálních 
sítí.                                        Darina Krejzlová

odbor rozvoje

Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu 
podpořil čtyři projekty v Hlučíně

Společný projekt Zastupitelstva města Hlu-
čína a obyvatel města Hlučína včetně měst-
ských částí s názvem JE TO NA VÁS! má ak-
tivní přístup přímo z webových stránek města. 
Po kliknutí na logo Zdravého města Hlučín, 
které je umístěno vpravo dole na webových 
stránkách města, se dostanete na webovou 
stránku http://zdrave-mesto.hlucin.cz/, kde 
jsou uvedeny veškeré informace k projek-
tu a souvisejícím aktivitám. Vaše návrhy tak 
můžete vyplňovat a odeslat online v připrave-
ném webové formuláři. Termín podávání ná-
vrhů je do 15. června 2019.  Veškeré informa-
ce jsou uvedeny na webu, kontaktním místem 
je Městský úřad Hlučín, odbor rozvoje, Míro-
vé náměstí 23/24, 748 01 Hlučín, koordiná-
torkou projektu je Darina Krejzlová, tel: 595 
020 295, e-mail: jetonavas@hlucin.cz
Pro participativní rozpočet s názvem JE TO 

NA VÁS! byla vyčleněná z rozpočtu města 
finanční částka ve výši max. 1.000.000,- Kč. 
Návrhy určené k realizaci v rámci projek-
tu musí mít lokální charakter, musí se týkat 
úprav veřejných prostranství, budov v majet-
ku měst a být veřejně prospěšné. 
„Já sama mám v hlavně spoustu nápadů, kte-

ré by se dali ve městě zrealizovat. Již řeším 
konkrétní možnosti realizace. Jsem ráda, že 
jsou občané města aktivní a už se těším, s ja-
kými nápady přijdou,“ sdělila místostarostka 
Petra Řezáčová.                                        (red)

Projekt JE TO NA VÁS! najdete na webu města

 

Etapy projektu: 
i. informování o zahájení projektu: únor - březen 2019

ii. Podávání návrhů: duben - červen 2019

iii. verifikace a zhodnocení návrhů odbornými pracovníky městského úřadu Hlučín: 
červenec - srpen 2019

iv. veřejná prezentace a diskuze nad předloženými návrhy: září - říjen 2019

v. veřejné hlasování o návrzích: říjen 2019

vi. vyhodnocení celého procesu a vyčlenění financí do rozpočtu pro rok 2020: pro-
sinec 2019

vii. realizace vítězných návrhů: rok 2020

PŘÍLOHU PODPOŘIL ZE SVÉHO ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
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ANKETA: Vyber dvě nejdůležitější TOP příležitosti

   cyklostezky (Hlučín a okolí)

   dlouhodobý pronájem pozemků města základní škole gen. svobody

   domy s pečovatelskou službou

   ledová plocha v Hlučíně

   ozdravování starých stromů místo kácení

   Parkovací dům (ul. bochenkova)

   rekonstrukce kina na multifunkční prostor

   skatepark v Hlučíně (na Hlučínském jezeře)

   sportovní hala u zš Hlučín – rovniny se speciálními učebnami na výtvarnou a hudební výchovu

   zvýšená ostraha na autobusovém nádraží

   zřízení minikinokavárny a klubové místnosti pro setkávání osob

Legenda k anketě:  anketní lístky mohou občané vyplňovat od 1. 5. do 31. 5. 2019 buď elektronicky, nebo písemně, písemné anketní líst-
ky se mohou odevzdávat v budově A hlučínské radnice, kde bude připravená urna k odevzdání vyplněných anketních lístku, nebo na od-
boru rozvoje MěÚ v Hlučíně u koordinátorky Zdravého města Hlučín v budově B, kancelář B253. Každý má možnost hlasovat pro dvě 
TOP příležitosti!

Do veřejného fóra se zapojilo 150 občanů
Dne 26. 3. 2019 se v Kulturním 

domě v Hlučíně konalo Veřejné 
fórum. 150 občanů se aktivně za-
pojilo do diskuzí a vydefinovaly 
se hlavní problémy a příležitosti 
pro řešení v roce 2019.
 Následně hlasovali a určili tak 

11 hlavních témat. Ač byl očeká-
vaný výběr 10 témat, tak z důvo-
du stejného počtu hlasů jich po-
stoupilo 11. Top problémy, jak 
je vnímají občané (abecedně): 
Cyklostezky (Hlučín a okolí), 
dlouhodobý pronájem pozemků 
města ZŠ Gen. Svobody, domy 
s pečovatelskou službou, ledová 
plocha v Hlučíně, ozdravování 
starých stromů místo kácení, par-
kovací dům (ul. Bochenkova), 
rekonstrukce kina na multifunkč-
ní prostor, skatepark v Hlučíně 
(na Hlučínském jezeře), sportov-
ní hala u ZŠ Hlučín – Rovniny 

se speciálními učebnami na  vý-
tvarnou a hudební výchovu, zvý-
šená ostraha na autobusovém ná-
draží a zřízení minikinokavárny 
a klubové místnosti pro setkává-
ní osob. Následně budou pomo-

cí ankety vybrány dva problémy 
a dvě příležitosti. Anketa je do-
stupná v písemné podobě, nebo 
prostřednictvím elektronického 
odkazu http://hlucinskenoviny.
cz/forum032019/.

Zároveň mohou občané vyjád-
řit své pocity o místech v Hlučí-
ně prostřednictvím pocitové ma-
py http://pocitovamapa.nszm.cz/
hlucin-2019/   Darina Krejzlová

odbor rozvoje

lidé se aktivně zajímali o dění ve městě a jeho směrování.                                 Foto: archiv



ZDRAVÉ MĚSTO HLUČÍN
tématická PříloHa

PŘÍLOHU PODPOŘIL ZE SVÉHO ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

V rámci akce Ukliďme Česko 
se posbíraly 3 tuny odpadu 

do úklidu se s vervou pustili i malí bobříci.      Foto: alena šimánková

V měsíci dubnu se dobrovolní-
ci, spolky, příspěvkové organiza-
ce, zaměstnanci Městského úřa-
du i samotné vedení města Hlučín 
zapojili do celorepublikové akce, 
jejíž cílem bylo přidat se k orga-
nizovaným skupinám uklízecích 
čet, kterým záleží na místu, kde 
žijí.
V pátek 5. dubna se do společné-

ho úklidu aktivně zapojili zaměst-
nanci MěÚ. Obdrželi pytle na 
odpadky a ochranné rukavice. Ve-

doucí odboru životního prostředí 
a komunálních Soňa Prášková vy-
brala pro úklid břeh hlučínského 
jezera směrem k Děhylovu včet-
ně prostoru podél silniční komu-
nikace. 
„Tato část jezera je v tomto ob-

dobí jednou z nejfrekventovaněj-
ších, co se týká návštěvnosti ať 
už pěšky, na kole či automobilem. 
A díky tomu se i značně zanese 
odpadem neukázněných návštěv-
níků,“ sdělila Prášková. 
V dalších dnech významnou 

část města uklidili dobrovolníci 
se spolkem Agri Nostra. Na Ma-
lánkách byl garantem akce spolek 
Malánky, kde úklid probíhal ko-
lem cesty na Vrablovec, na obou 
březích kolem hlavní cesty smě-
rem do Hlučína a v okolí měst-
ského hřbitova na Březinách.
Garantem úklidu v Darkovič-

kách byl osadní výbor Darkovič-
ky, kde se zapojili hasiči, fotba-
listé, myslivci i široká veřejnost. 
Uklizeno bylo centrum obce a cy-
klostezka směrem na Hlučín, lo-
kalita sportovního areálu a parku 
volnočasových aktivit. 
Garantem úklidu sídliště OKD 

byl osadní výbor OKD a ten se 
zaměřil na oblast příkopů od ko-
telny OKD směrem k Mýtu, na 
prostor kolem kotelny a za gará-
žemi v Hornické ulici. Odvoz se-

braných odpadů následně zajistily 
TS Hlučín.                 
Garantem úklidu v Bobrovní-

kách byl osadní výbor Bobrov-
níky ve spolupráci s hasiči. Ten 
se zaměřil na úklid hřiště u vo-
dojemu a točnu autobusu čís-
lo 34. Úklidu se zúčastnili i ma-
lí Bobříci (hasičská přípravka od 
3 do 6  let). Ti se sešli před ha-
sičskou zbrojnicí, aby v jejím 
okolí uklidili odpadky poházené 
jak na okraji lesa, tak i v ulicích. 
„Děti se do úkolu pustily s nad-

šením a vervou a nakonec v části 
Bobrovníků za 2 hodiny sesbíraly 
5 pytlů odpadků, nejčastěji plas-
tové obaly a prázdné láhve. Sami 
Bobříci kroutili hlavou nad tím, jak 
někdo může být tak bezohledný 
k přírodě,” řekla  Alena Šimánko-
vá, jednatelka SDH Bobrovníky.

(red)  



ZDRAVÉ MĚSTO HLUČÍN
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Město Hlučín a HaskoningDHV 
Czech Republic, spol. s r.o. jako 
zpracovatel Dopravního genere-
lu města Hlučína vás žádají o váš 
názor na možné zlepšení dopravy 
ve městě. 
Jedná se o lokality, kde vy ja-

ko občané cítíte problém ať už 
jako řidiči motorového vozidla 
(například dopravní zácpa) ne-
bo při parkování auta (nedosta-
tek parkovacích míst), kde vám 
chybí obsluha hromadnou do-
pravou (zastávka), jako chodec 
(chybějící chodník, přechod) či 
jako cyklista (neřešená cyklistic-
ká doprava). Neboť na základě 
vašeho zájmu bude určen soupis 
občany nejvíce žádaných úprav, 
žádáme vás tímto, abyste nám 
sdělili, kde byste chtěli veřejné 
finance vložit do úprav komuni-

kací, parkovišť, chodníků/pře-
chodů, zastávek či cyklistických 
stezek/pruhů. Prosíme vás o uve-
dení vašeho jména, příjmení, vě-
ku a podpisu, abychom mohli vy-
loučit zneužití ankety. Odpovědět 
můžete na internetových strán-
kách města Hlučína www.hlucin.
cz nebo zaslat odpověď na násle-
dující internetovou adresu simo-
na.markova@rhdhv.com. Pokud 
chcete odpovídat písemně, vaše 
odpovědi můžete zaslat buď na 
odbor rozvoje městského úřadu 
Hlučín, nebo je můžete odevzdat 
přímo na podatelně úřadu. 
Dotazník, prosím, zašlete nebo 

vyplňte na internetu nejpozději 
do 30. 5. 2019. 
Na mapě vyznačte červeným 

kolečkem maximálně 5 lokalit, 
kde cítíte problém jako řidič mo-

torového vozidla. Na téže mapě 
vyznačte modrým kolečkem ma-
ximálně 5 lokalit, kde považu-
jete za nutné vylepšit parkování  
Na mapě vyznačte zeleným ko-
lečkem maximálně 5 lokalit, kde 
byste rádi viděli vylepšení hro-
madné dopravy (např. doplnění 
nebo úpravu zastávky). Do ma-
py můžete černým kolečkem vy-
značit maximálně 5 lokalit, kde 
byste požadovali doplnit chod-
ník, přechod nebo provést úpravy 
pro zlepšení pohybu chodců.  Do 
mapy též můžeteb oranžovým 
kolečkem vyznačit maximálně 5 
lokalit, kde požadujete zlepšení 
v oblasti cyklistické dopravy. 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Protože tento strategický doku-

ment nemůže řešit závadu v kaž-

dé ulici, prosím, pečlivě zvažte, 
který problém vám připadá jako 
nejdůležitější pro život vašeho 
města – pokud uvedete více jak 5 
lokalit v každé barvě, váš dotaz-
ník nebude vyhodnocován. Ne-
ní podmínka uvést v každé bar-
vě 5 lokalit, může jich být i méně 
nebo některou barvu (problém) 
nemusíte uvádět vůbec. Pod po-
jmem lokalita si prosím představ-
te křižovatku, přechod, ulici ne-
bo soubor několika ulic – ale není 
možné např. kolečkem objet ce-
lé Darkovičky nebo Bobrovníky. 
Děkujeme za Vaši ochotu
   

  Martin Krejčí 
HaskoningDHV CZ

Pavel Paschek
starosta města Hlučín

Řekněte svůj názor na dopravu v Hlučíně

ANKETA
jméno a příjmení

věk

Podpis

zde cítím problém jako řidič motorové-
ho vozidla. 

zde považuji za nutné vylepšit parkování  

zde chci vylepšení hromadné dopravy 
(např. doplnění nebo úpravu zastávky)

zde chci zlepšení v  oblasti cyklistické 
dopravy

zde požaduji doplnit chodník, přechod 
nebo provést úpravy pro zlepšení pohy-
bu chodců

Označte max. 5 lokalit barevným kolečkem

vaše odpovědi zakreslené na mapce můžete zaslat do 30.5.2019 na adresu: Město Hlučín - Odbor rozvoje, Mírové náměstí 23, Hlučín, 
748 01 nebo je můžete odevzdat přímo na podatelně úřadu případně poslat ofocené nebo nascanované na simona.markova@rhdhv.com



 [9] hlučínskénoviny volby do eP

1. volby do evropského parlamentu se uskuteční

v pátek dne 24. května  2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a
v sobotu dne 25. května  2019 od   8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. místem konání voleb do evropského parlamentu
ve volebním okrsku č.1
je volební místnost v budově domu dětí a mládeže v Hlučíně, 
zámecká 285/6, Hlučín
pro voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích bochenkova, celní, dlou-
hoveská, Farní, Hrnčířská, mírové náměstí, na valech, na krásné 
vyhlídce, opavská, ostravská, Pode zdí, Promenádní, růžová, 
u bašty, u cihelny, úzká, zámecká a v objektu určeného pro by-
dlení, ubytování nebo individuální rekreaci, jemuž je přiděleno 
číslo evidenční 209
ve volebním okrsku č.2
je volební místnost v budově základní školy dr. miroslava tyrše 
v Hlučíně, tyršova 1062/2, Hlučín
pro voliče bydlící v Hlučíně, v  ulicích  dr. ed. beneše,  gen.  
svobody,  Hluboká,  k Pile,  komenského,  na včelínku,  školní, 
tyršova, u stadionu, zahradní
ve volebním okrsku č.3
je volební místnost v budově základní školy Hlučín - rovniny, 
cihelní 1417/8, Hlučín
pro voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích dukelská, jaroslava seiferta, 
okrajová, Přímá, viléma balarina
ve volebním okrsku č.4
je volební místnost v budově základní školy Hlučín - rovniny, 
cihelní 1417/8, Hlučín
pro voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích  boční, dělnická,  družeb-
ní,  kosmonautů,  lelkova,  mánesova, mládežnická, na závodí, 
rovniny, slovanská, svornosti, u vodárny
ve volebním okrsku č.5
je volební místnost v budově základní školy v Hlučíně - bobrov-
níkách, lesní 174/14, Hlučín - bobrovníky
pro voliče bydlící v Hlučíně - bobrovníkách a na ulicích Hrabo-
vá a malánky a v objektech určených pro bydlení, ubytování 
nebo individuální rekreaci, jímž je přiděleno číslo evidenční na 
katastrálním území bobrovníky a na katastrálním území Hlučín 
s přiděleným číslem evidenčním 26
ve volebním okrsku č.6
je volební místnost v budově základní školy Hlučín - rovniny, 
cihelní 1417/8, Hlučín
pro voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích 28. října, ivana olbrachta, 
jasénky, jilemnického, marie majerové, okružní, Písečná, vla-
dislava vančury a v objektech určených pro bydlení, ubytování 
nebo individuální rekreaci, jímž je přiděleno číslo evidenční 1-13, 
15-17, 27, 28, 201-203, 206, 211,212, 217-219, 222, 224, 225, 228
ve volebním okrsku č.7
je volební místnost v budově základní školy Hlučín - rovniny, 
cihelní 1417/8, Hlučín
pro voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích antonína dvořáka, cihelní, 

čapkova, Horní, ke kořeni, markvartovická, moravská, vinná 
Hora, vinohradská, záhumenní, zátiší a v objektech určených 
pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci, jímž je přidě-
leno číslo evidenční 19-22, 89, 110, 150, 154, 163, 164, 169, 175, 
176, 185, 204, 205, 207, 208, 210, 213-216, 220, 221, 223, 226, 
227, 229
ve volebním okrsku č.8
je volební místnost v budově kulturního domu v Hlučíně - dar-
kovičkách, nový svět 302/2, Hlučín - darkovičky
pro voliče bydlící v Hlučíně - darkovičkách, v ulicích k lesu, 
k mýtu, kolejní, kozmická, malá, nový svět, Pěkníkova, Pionýr-
ská, Polní, u zámečku, vřesinská
ve volebním okrsku č.9
je volební místnost v budově kulturního domu v Hlučíně - dar-
kovičkách, nový svět 302/2, Hlučín - darkovičky
pro voliče bydlící v Hlučíně - darkovičkách, v ulicích do vrchu, 
jandova, k boru, luční, na záplotí, Pěší, sadová, u dvora, u Hřiš-
tě, u rybníku, za Humny
ve volebním okrsku č.10
je volební místnost v budově základní školy Hlučín - Hornická, 
Hornická 1266/7, Hlučín
pro voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích krátká, severní, vařešinky
ve volebním okrsku č.11
je volební místnost v budově základní školy Hlučín - Hornická, 
Hornická 1266/7, Hlučín
pro voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích 1. máje, boženy němcové, 
jana nerudy, jarní, jaselská, květná, Pekařská, Petra bezruče, Příční
ve volebním okrsku č.12
je volební místnost v budově základní školy Hlučín - Hornická, 
Hornická 1266/7, Hlučín
pro voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích čs. armády, Hornická, Pavla 
strádala, ve statku 

3. voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou to-
tožnost a státní občanství české republiky (platným občanským 
průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem 
české republiky, cestovním průkazem české republiky), nebo to-
tožnost a státní občanství jiného členského státu evropské unie.

4. každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem 
voleb do evropského parlamentu hlasovací lístky. v dnech voleb 
do evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky 
i ve volební místnosti.

5. volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních dů-
vodů, městský úřad v Hlučíně a ve dnech voleb do evropského 
parlamentu okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volební-
ho okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

v Hlučíně dne 10.04.2019
mgr. Pavel  Paschek

starosta města Hlučína 

O z n á m e n í 
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

starosta města Hlučína podle § 32 zákona č. 62/2003 sb.,
o volbách do evropského parlamentu a o změně některých zákonů,

o z n a m u j e:



hlučínskénoviny [10] pozvánky na akce

Městská policie Hlučín společ-
ně s městskou organizací Sport 
a kultura Hlučín a dalšími slož-
kami pořádá 30. května již 5. roč-
ník akce Den s IZS, který je svým 
rozsahem jednou z největších te-
maticky podobných akcí v kraji. 
U této příležitosti se prezentu-

jí příslušníci PČR z oddělení po-
řádkové policie, dopravní po-
licie, služby kriminální policie 
a vyšetřování a speciální pořád-
kové jednotky. Hasiči záchran-
ného sboru Moravskoslezského 
kraje společně s JSDH Hlučín. 
Záchranný útvar HZS ČR v Hlu-
číně společně s Vojenským ve-
terinárním ústavem Hlučín. 
Rychlá záchranná služba. Stráž-
níci Městské policie Hlučín,  Si-
rius, z.s.- Záchranná kynologická 
služba Poodří a další organizace 
spojené se záchranou a ochranou 
lidského zdraví a života. 
„Svojí troškou do mlýna přispě-

jí i zástupci Československé ob-
ce legionářské či studenti Střed-
ní odborné školy ochrany osob 
a majetku. Je se tedy určitě na 
co těšit,“ sdělil Luděk Olšovský, 
který je jako vedoucí městské po-

V květnu nás čeká opět atraktivní 
podívaná, den se záchranými složkami

licie Hlučín hlavním organizá-
torem akce. Letošní ročník bude 
díky účasti zástupců MP Brati-
slava, kteří představí vybavení, 
jež používají k výkonu svého po-
volání, mezinárodní. Akce je ur-
čena pro širokou veřejnost. Ze-
jména však pro školní děti, které 
si mohou prohlédnout vystave-
nou techniku, svést se na poli-

cejní čtyřkolce, vyzkoušet si vý-
stroj a výzbroj, kterou požívají 
policisté nebo hasiči při výkonu 
svého povolání. Největší lákadlo 
asi představují projížďky na člu-
nu po jezeře. Děti vybavené zá-
chrannou vestou mají možnost 
vyzkoušet hasičský nebo policej-
ní člun. Program začíná v 8.30 
slavnostním zahájením a pokra-

čuje statickými i dynamickými 
ukázkami. Výcvik služebních 
psů předvedou strážníci Měst-
ské policie Bratislava, vyproště-
ní zraněné osoby z havarovaného 
vozidla hasiči Hlučín. Tonoucí-
ho budou zachraňovat z jezera 
záchranáři z kynologické služby 
Poodří.                   Lumír Prejda

Městská policie Hlučín

mezi ukázkami nebude chybět ani zásah záchranářů.     Foto: kamil vitásek

Den zdraví Hlučínska se usku-
teční 22. května 2019 na Míro-
vém náměstí. V rámci této celo-
denní akce se budou  prezentovat 
sociální služby a volnočasové ak-
tivity působící na Hlučínsku. 
Moderátorkou celého dne bude 

půvabná Iva Kubánková z České 
televize. Představí se nejen služ-
by sociální (Jinak, Fontána, Do-
mov pod Vinnou horou, Centrum 
sociálních služeb Hrabyně, DDM 
Hlučín, Nízkoprah, Centrum slu-
žeb pro neslyšící, Dětská rehabi-
litace, Charita Hlučín, Mensana, 
aj.), ale i kulturní (Sbor Gymná-
zia Hlučín,  Pěvecký sbor Sluníč-
ko,  mažoretky Paprsky i Balle-
risimo, Metamorfóza). Můžete 
se těšit na canisterapii, taneční 
workshopy (Balet Hlučín – Klá-
ra Krejčířová,  KST-KD Hlučín – 
Jakub Dávidek). „Žhavou novin-

kou letošního ročníku budou dvě 
interaktivní expozice,” řekla Da-
rina Krejzlová z odboru rozvoje 
MÚ Hlučín. Projekt Střevo Tour 
– nafukovací maketa tlustého 
střeva o rozměru 9x4 m, kde si jej 
návštěvníci budou moci prohléd-
nout zevnitř. Uvidí nejen zdravou 
sliznici, ale také choroby, které 
tlusté střevo nejčastěji postihují. 
Maketou budou provádět zkušení 
průvodci ze zdravotnického pro-
středí. Dále bude k vidění projekt 
Zdravé plíce, kdy budou moci ná-
vštěvníci shlédnout nafukovací 
maketu plic. V jednom z laloků 
je umístěna obrazovka, na které 
jsou promítány záběry z broncho-
skopického vyšetření, s čímž se 
jen tak někdo nesetká. Doprovod-
ní program zajistí hlučínské ško-
ly, smokeman a volnočasové or-
ganizace.                               (red)

Den zdraví bude interaktivní

Malí Bobříci, hasičská příprav-
ka od 3 do 6  let, sdružení v SDH 
Bobrovníky mají plné ruce práce. 
Jak prozradila Alena Šimán-

ková, jednatelka SDH Bob-
rovníky, čeká je velká událost. 
„Tou bude Krajský festival ha-

sičských přípravek, který se usku-
teční v sobotu 15. června 2019 od 
13:45 hodin na asfaltovém hřiš-
ti v Bobrovníkách, a představí 
se na něm mladí hasiči od 3 do 7 
let z celého Moravskoslezského 
kraje,” řekla Šimánková. (mk)

Bobříci trénují na hasičský festival

Koncem prázdnin proběhne již 
4. ročník Mezinárodního festi-
valu ohňostrojů na Hlučínském 
jezeře. Začátek ohňostrojů bude 
vždy ve 21:00 ve dnech 30. srp-
na až 1. září. 
V rámci festivalu se předsta-

ví renomované zahraniční oh-
ňostrojné společnosti a před do-
mácím publikem proběhne také 
ohňostrojná show hlučínské fir-

my TARRA pyrotechnik.  Sou-
částí akce je také tradiční Hlučín-
ský krmáš, který zajistí bohatý 
doprovodný program. Pro děti 
jsou zajištěni klauni, kolotoče, 
soutěže o ceny a jiné atrakce. Do-
spělí si vychutnají bohatý hudeb-
ní program a samozřejmě skvělé 
občerstvení, pivo, nealko a cel-
kově skvělou zábavu, která ke 
konci léta prostě patří.         (mk)

Přehlídka ohňostrojů rozzáří 
jezero na konci prázdnin
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Tradiční cross maraton a půl-
maraton krajem Hlučínska, jehož 
součástí bude letos i méně nároč-
ný dětský běh, odstartuje v sobo-
tu 25. 5. v 9.00 z hlučínského ná-
městí. Prezentace je možná již den 
předem v pátek 24. 5. od 18 do 20 
hodin na náměstí. 
Po celé trase maratonu i půlma-

ratonu budou rozmístěny stano-
viště s vodou, iontovým nápojem 
a drobným občerstvením v podo-

bě ovoce. „Stanoviště budou za-
bezpečena dobrovolníky z gymná-
zia, kterým touto cestou děkujeme 
a děkujeme také panu učiteli Hra-
bovskému za organizaci okolo 
dobrovolnictví studentů. V přípa-
dě, že se chcete závodu zúčast-
nit, přihlašte se na timechip.cz,” 
říká ředitel pořádající společnosti 
Sport a kultura Hlučín Petr Breit-
kopf. Více info naleznete na webu 
mestskebehyhlucin.cz.           (mk)

V rámci celostátního happenin-
gu ZUŠ Open se 31. května a 1. 
června uskuteční v Hlučíně třetí 
ročník festivalu hudby 20. a 21. 
století s názvem Srdeční záleži-
tost. 
Kromě vystoupení žáků ZUŠ 

z celého kraje připravili organizá-
toři letos také workshopy a kon-
certy známých interpretů. Orga-
nizátoři pro letošní rok přemístili 
hlavní pódium ze zámeckého ná-
dvoří na hlučínské náměstí.
„Letos jsme se rozhodli změ-

nit umístění pódia zejména proto, 
abychom byli blíže lidem a hudba 
zaplnila centrum města, nejen ná-
dvoří,“ vysvětluje novinku hlavní 
organizátorka Adéla Jasvecová. 
Páteční program naplní work- 
shopy jak pro žáky z mateřských, 
tak i ze základních a středních 
škol. Zároveň také melodie 20. 
a 21. století zaplní Domov pod 
Vinnou horou a Fontánu, kde se 
budou konat koncerty žáků ZUŠ 
Pavla Josefa Vejvanovského. 
V sobotu dopoledne se návštěv-

níci festivalu mohou těšit na vy-
stoupení žáků moravskoslez-
ských ZUŠek na hlučínském 
náměstí. Odpoledne pak na pó-
diu vystoupí orchestry a dočká-

me se také baletního vystoupe-
ní. „Stejně jako již vloni jsme se 
do programu rozhodli zařadit ta-
ké koncert pro neslyšící. Pod ná-
zvem ‚Vidět slyšené‘ tedy můžou 
návštěvníci čekat koncert tlumo-
čený do umělecké znakové řeči,“ 
popisuje další zajímavý bod pro-
gramu Jasvecová.
Součástí odpoledního progra-

mu bude také vystoupení Da-
vida Stypky s kapelou Bandje-
ez a smyčcového orchestru žáků 
a absolventů hlučínské ZUŠ, či 
večerní koncert studentské ka-
pely Metamorfóza z hlučínského 
gymnázia. V rámci doprovodné-
ho programu si tým organizáto-
rů připravil hry, soutěže a skákací 
hrad pro nejmenší. 
„Mysleli jsme na všechny věko-

vé kategorie, takže se u nás zaba-
ví celá rodina,“ dodává Veronika 
Stoklasová, další z organizátorů 
a učitelka na hlučínské ZUŠ.
„Jsme rádi, že Srdeční záleži-

tost nejen finančně podporuje jak 
město Hlučín, tak i kraj. Spolu-
práce mezi jednotlivými ZUŠka-
mi je velmi důležitá a pro všech-
ny obohacující,“ říká Jan Huszár, 
ředitel ZUŠ P. J. Vejvanovského.  

Lýdie Hájovská

Srdeční záležitost už potřetí

První ročník tanečního příměst-
ského tábora pro děti ve věku 6 
– 15 let se bude konat v termí-
nu 1. – 6. července  v Domě dětí 
a mládeže Hlučín. Přihlášky jsou 
k dispozici již nyní, a to v kan-
celáři v Domě dětí a mládeže 
v Hlučíně.  Během týdenního po-
bytu se děti naučí různé styly tan-
ce – například balet, gymnastiku, 
contemporary, modernu, nebo 
právě mažoretkový sport, které-
mu se hlučínské MK Ballerisimo 
převážně věnuje. Celý týden bu-
de pod vedením hlavní vedoucí 
paní Edity Studené. Taneční tré-
ninky povedou trenérky mažo-

retkového klubu MK Ballerisimo 
Hlučín, držitelky trenérských li-
cencí a mnoha tanečních i trenér-
ských ocenění. Děti si na taneč-
ním táboře mohou vyzkoušet, jak 
vypadají tréninky v hlučínském 
Ballerisimu, seznámit se s trenér-
kami tohoto klubu a také se naučí 
spoustu tanečních kroků. Užijí si 
mnoho legrace a zábavy při hraní 
her a naváží nová přátelství. Ne-
bude chybět ani celodenní výlet. 
Ti, kterým se tanec a mažoret-
kový sport zalíbí, mohou od zá-
ří s trénováním pokračovat pravi-
delně.                 Karin Wronová

šéftrenérka MK Ballerisimo

DDM Hlučín a MK Ballerisimo 
chystají taneční tábor pro děti

Již 7. ročník Atletického mist-
rovství škol Hlučínska se usku-
teční 15. května na ZŠ Hornická 
od 8.30 hodin, pod záštitou pa-
ní místostarostky Petry Řezáčo-
vé. Prezence soutěžících bude od 
7.00 a ukončení soutěží se očeká-
vá kolem 14.00 hod. 
Žáci jednotlivých škol budou 

mít jednotný sportovní oděv (ná-
zev školy, barva), případně suché 
převlečení a ručník. V případě 
nepříznivého počasí, se část sou-
těží uskuteční v tělocvičně nebo 
budou některé disciplíny vyne-
chány. Disciplíny jsou připrave-
ny takto: 1. kategorie: 60 m, 200 

m, hod míčkem, skok daleký, šta-
feta; 2. kategorie: 60 m, 400 m, 
hod míčkem, skok daleký, šta-
feta; 3. kategorie: 60 m, 600 m, 
hod míčkem, skok daleký, štafe-
ta. Běh na 60 m z polovysokého 
startu, skok daleký (měřený od 
místa odrazu), hod kriketovým 
míčkem (u skoku do dálky a ho-
du míčkem má každý závodník 
tři pokusy). Štafeta: 4x100 m (2 
chlapci + 2 dívky).  
Dotazy k propozicím je možné 

vznášet u pana Jakuba Bočka na 
emailové adrese jakub.bocek@
zshornicka.cz.     Martin Franek

ředitel

Utkají se nejlepší dětští atleti

Hlučínský půlmaratón a cross 
maratón jsou za dveřmido 8.5. lucemburské opráski, výstava – muzeum Hlučínska

1.5. zlatá udice – soutěž v lovu ryb – šterkovna – 8.00

2.5. návštěva z ordinace – představení – kd Hlučín – 19.00

4.5. - 5.5. Hlučínský talent – kd Hlučín

5.5. svatováclavský hudební festival – červený kostel

7.5. seminář o kotlíkových dotacích – kd Hlučín – 16.00

16.5. den matek zuš – červený kostel – 16.30

17. 5. zahájení sezóny letních kin – štěrkovna – 21:30

18.5. ve dvou uniformách - konference Hm – kd Hlučín

18.5. Farmářské trhy – mírové náměstí – 8.00

22.5. den zdraví Hlučínska – mírové náměstí – 9.00

24.5. muzejní noc – muzeum Hlučínska – 17.00

24.5. vládci noci – otevření nové výstavy

24.5. - 25.5. volby do evropského parlamentu

25.5. závody dračích lodí na Hlučínskem jezeře

25.5. Hlučínský maraton & půlmaraton – náměstí – 9.00

29. a 30. 5. absolventský koncert zuš – červený kostel – 17.00

30.5. den s integrovaným záchranným systémem

KAM V HLUČÍNĚ V KVĚTNUn

nedílnou součástí bude i běh pro děti.       Foto: archiv sak 
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První československý 
kosmonaut vladimír 
remek navštívil Hlučín. 

Od čtvrtku 4. dubna byl pan 
Vladimír Remek na neformální 
návštěvě Hlučína spolu s prvním 
polským kosmonautem Mirosła-
wem Hermaszewskim a generá-
lem Mieczyslawem Bieniekem 
(zástupcem Polska v generálním 
štábu NATO) a dalšími význam-
nými osobnostmi z oblasti létání.  
Starosta Pavel Paschek hostil 

prvního československého kos-
monauta, bývalého europoslance 
a velvyslance v Rusku Vladimí-
ra Remka, při příležitosti předá-
ní čestného členství v Klubu lé-
tání Zábřeh.
V rámci společenské konverza-

ce pan starosta Paschek zmínil i 
aktivní pomoc občanům formou 

sbírek. Zvláště pak aktuální, kte-
rá je zacílena na Lukáše Holubka, 
který od narození trpí hemiparé-
zou celé pravé strany těla násled-
kem dětské mozkové obrny. Po-
těšen vstřícností starosty Hlučína 
Pavla Paschka daroval pan Vladi-
mír Remek částku 3 000 korun na 
sbírku určenou právě pro Lukáše. 
„Tohoto daru si velmi vážíme a 

věříme, že motivuje i další k po-
dobnému kroku,” sdělil starosta 
Pavel Paschek.
Pomoci můžete i vy. Číslo účtu 

veřejné sbírky, kterou spravuje 
město Hlučín, je 6413092/0800. 
Veškeré peníze od dárců jdou 
vždy na pomoc konkrétnímu dí-
těti. Peníze se nevyplácí rodinám, 
ale přímo se z nich hradí speciál-
ní rehabilitace, potřebné pomůc-
ky a další nezbytné náklady.

(kne)

Vladimír Remek podpořil hlučínskou sbírku

První československý kosmonaut vladimír remek (na snímku vedle 
starosty Pavla Paschka, vpravo), byl v Hlučíně na neformální návště-
vě, společně s několika hosty z Polska.                                    Foto: archiv

Během své návštěva našeho města poskytl 
Vladimír Remek rozhovor Hlučínským no-
vinám. V něm mj. prozradil, že ho s naším 
městem pojí i rodinné vztahy...

Jak se Vám Hlučín a jeho okolí líbí? Za-
znamenal jste nějakou výraznou promě-
nu města? Jak ji vnímáte?
Nejsem tím nejpovolanějším na vnímání 

změn, které se v posledních letech udály v 
Hlučíně, a ani si neuvědomuji všechny sou-
vislosti, ale je vidět, že se Hlučínu a oko-
lí daří, a na lidech, kteří tu žijí, je to znát. 
Na severní Moravu jezdím posledních 40 let 
poměrně často a velice rád, je to zajímavá 
aglomerace. Když jsem se na konci šedesá-
tých let učil létat, tak byla Ostrava známá 
tím, že všude bylo jasno, ale nad Ostravou 
šlo jen stěží prohlédnout k zemi. Díky prů-
myslu zde nebyla tak jasná viditelnost, ale 
přírodní okolí na okolo bylo vždy malebné. 
Vjezd do Hlučína na mě působil velice 

dobře. Včera jsme se prošli městem a díky 

přehlednému čtvercovému náměstí s hezký-
mi fasádami na mě působí velice příznivě. 
Vše co jsem zatím z města viděl, mohu hod-
notit jen a pouze kladně. Vždy jsem tady jez-
dil rád. Na severní Moravě bydlela rodina 
mé maminky, nyní v Hlučíně žije má sest-
řenice.   

Kromě letu do vesmíru jste procestoval 
skoro celý svět. Ke jste ještě nebyl a kam 
vás to ještě láká?
Kam mě to láká? Celý svět jsem jako je-

den z mála opravdu obletěl (smích) a cesto-
val jsem vždy rád. Teď už nemám nějak vý-
raznou touhu ještě se někam podívat a ne že 
bych na cestování rezignoval, a i když jsem 
z letecké branže, tak vnímám, že je cesto-
vání každým rokem náročnější. Dlouhé le-
ty, kterých sem si doceladost užil nejen ja-
ko pilot, ale i v pozici velvyslance v Rusku, 
již příliš nevyhledávám. Teď upřednostňu-
ji kratší cesty a spíše automobilem. V mládi 
jsem měl rád cestopisy a čítával jsem o ob-

jevitelských cestách mořeplavců. 
Fascinoval mě příběh Kryštofa Kolum-

ba, který si myslel, že dojel do Indie a ona 
to byla Jižní Amerika. Tam jsem se chtěl 
vždycky podívat. Při kosmickém letu jsem si 
toto místo pěkně prohlídnul seshora, ale ni-
kdy jsem tam fyzicky nebyl. Tak možná, kdy-
by se mi naskytla příležitost podívat se na 
jih Jižní Ameriky, tak bych to zvážil. Přeci 
jen je to dlouhá náročná cesta. 

Na samotné misi máte vždy vše pečlivě 
naplánováno, natrénováno, každý krok 
promyšlený. Funguje to tak i u Vás do-
ma?
(smích) To ne. Jistě, že se snažíme něja-

kým způsobem plánovat, ale v soukromí to 
tak praktikovat nejde. Má žena říká, že „…
pořádek je pro blbce, inteligenti musí zvlád-
nout i chaos…“. Sama má větší smysl pro 
pořádek než já, což je moje štěstí a záchra-
na zároveň.

Pokračování na str. 4

Vladimír Remek: Hlučín je mou součástí

MÍSTO KYTIČKYn

SOUKROMÁ INZERCEn

NAPSALI JSTEn

V sobotu 13. dubna proběhla 
v kulturním domě v Darkovič-
kách benefiční akce s názvem 
„Pro Edu...“. 
Pro všechny zúčastněné zahrá-

la kapela Nagauč a poté pokra-
čovala zábava s DJ’s Vřesina. Ke 
slovu se dostali i úžasní kytaristé 
z řad Edových kamarádů.
Původně měl celý výtěžek z té-

to akce posloužit pro Edovu léč-
bu a následnou rehabilitaci po 
náhlém a nečekaném onemocně-
ní. Bohužel nás Eda předčasně 
3. dubna opustil ve věku 43 let. 
I přesto jsme se rozhodli naplá-
novanou akci uskutečnit a výtě-
žek věnovat Edově rodině.
Účast byla ohromná, sešlo se 

nás téměř 200 přátel, kamará-
dů, známých, i těch, co Edu zna-
li krátce nebo jen z doslechu. 
Spousta zúčastněných neváha-
la urazit spoustu kilometrů, aby 
svou účastní pomohla v tíživé ži-
votní situaci rodiny.
Výtěžek by nebyl zdaleka tak 

vysoký nebýt dobrých přátel, kte-
ří se na organizaci aktivně podí-
leli. Počínaje zajištěním pohoš-
tění, tvorbou plakátu, obsluhy či 
zábavy. Nemůžeme opomenout 
laskavou účast města Hlučín, kte-
ré nám zdarma poskytlo prostory 
KD Darkovičky.
Tímto všem zúčastněným mno-

hokrát děkujeme.
Martina Mlýnková

Benefice Pro Edu pomohla
Již tradiční setkání seniorů, kteří 

v letošním roce dovrší osmdesáti 
a více let, uspořádá město Hlučín 
ve středu 12. června v Kulturním 
domě Hlučín. 
„Společné posezení s hudbou 

a občerstvením mělo v minulých 
letech velký ohlas. Proto budeme 
v této pěkné tradici pokračovat 
i v letošním roce“, řekla místosta-
rostka Hlučína Petra Řezáčová.
Zájemci, kteří chtějí na tuto akci 
obdržet pozvánku, se mohou při-
hlásit osobně na odboru rozvoje 
Městského úřadu Hlučín u Ingrid 
Křižákové, nebo telefonicky na 
čísle 595 020 238, případně mai-
lem na adrese krizakova@hlucin.
cz.                                          (kri)

Zájezd pro hlučínské seniory na 
Osoblažsko, Krnovsko s průvod-
cem Arnoldem Dudkem pořádá 
Zdravé město Hlučín ve spolu-
práci s Komunitním plánováním 
Hlučínska ve dvou termínech, na 
jaře dne 18. 6. 2019 nebo na pod-
zim dne 3. 9. 2019. Na programu 
bude návštěva obce Osoblaha, 
která leží v severní části regionu 
na hranici s Polskem, dále pře-
sun do obce Hrozová na prohlíd-
ku kostela sv. Archanděla Micha-
ela s krásnými restaurovanými 
nástěnnými malbami. Největším 
lákadlem tohoto zájezdu je ná-

vštěva barokního zámku s pře-
zdívkou „Slezské Versailles“. 
Poté bude následovat zastávka 
v Holčovicích.  Závěr výletu je 
plánován v Krnově prohlídkou 
kostela a poté bude připravená 
večeře v radniční restauraci. 
Cena zájezdu činí 350 Kč. Sou-

části ceny je večeře a veškeré 
vstupné. Autobus bude odjíždět 
z parkoviště u Kulturního domu 
v Hlučíně v čase 6.30 hod a před-
pokládaný příjezd je do 21.00 
hod. Zájezd je středně náročný 
a mohou se přihlásit senioři s tr-
valým pobytem v Hlučíně, Bob-

rovníkách či Darkovičkách. Po-
drobnější informace lze získat na 
telefonním čísle 595 020 317 ne-
bo 725 053 622, případně osobně 
na odboru rozvoje.  Přihlášky je 
možné odevzdat pouze v úterý 28. 
května  a ve středu 29. května od 
8:00 do 11:00 hod na odboru roz-
voje v budově B hlučínské radni-
ce v kanceláři B253 u Sabiny Lo-
rencové. V jiném termínu nebude 
možné se na zájezd přihlásit. Při-
hlásit se lze POUZE OSOBNĚ, 
případně jeden z manželského pá-
rů.                      Darina Krejzlová

odbor rozvoje

Zájezd pro seniory  s Arnoldem Dudkem se blíží  

Přihláška na zájezd pro seniory: Osoblažsko, Krnovsko 

Termín:   18. 6. 2019*               3. 8. 2019* 

Jméno a příjmení: __________________________________________________________________
Datum narození (celé): _______________ Telefonní číslo: _________________________________
Bydliště: __________________________________________________________________________
Kontakt na blízkou osobu: __________________________________________________________

informace poskytnuté v přihlášce budou zpracovány pouze pro potřeby zájezdu. Po ukončení zájezdu, bude přihláš-

ka skartována. 

*zakroužkujte termín, ve kterém chcete zájezd navštívit. 

Setkání jubilantů 
se uskuteční v červnu Jubilanti:

Jan Darda *1933

Rozloučili jsme se:
Evald Olšák *1933

Touto formou děkujeme všem 
příbuzným, přátelům, známým 
a spolužákům, kteří se 4. 4. 2019 
zúčastnili posledního rozloučení 
s naším drahým zesnulým panem 
Pavlem Ličkou. Poděkování vy-
jadřujeme i pohřební službě Bre-
uer a také panu kaplanovi hlučín-
ské farnosti p. Janu Gajduškovi 
za konání bohoslužby při obřadu.

Zarmoucená rodina

Koupím byt 2+1 nebo 3+1 
s balkonem v Hlučíně v osobním 
vlastnictví. tel: 605 124 463.

Když jsem se roku 1963 oženil, 
moje první starost byla, kde bu-
deme bydlet. Od Drátoven Bo-
humín, kde jsem pracoval, jsem 
mohl dostat byt do 14 dnů. Ale 
Bohumín se mi nelíbil a Hlučín 
je moje srdcová záležitost. Pro-
to jsem to odmítl a čekal u nás 
1 a půl roku na družstevní byt. 
A udělal jsem dobře. Hlučín je 
rok od roku krásnější.
Chtěl bych vedení města a všem 

zastupitelům poděkovat. Cho-
dím pravidelně na jednání zastu-
pitelstva. Chápu, že není jedno-
duché každému člověku vyhovět, 
ale nelíbí se mi, když někdo jen 
kritizuje, ale sám nic nenavrhuje. 
Je třeba přijít s nápady, postřehy 
a možným řešením. Věřím, že je 
v Hlučíně více lidí, kteří vidí je-
ho každodenní proměny k lepší-
mu. Až dodělají opravu Štěrkov-
ny, budou do něj rádi jezdit, nejen 
lidé z okolí, ale i ze zahraniční. 

Günter Kania
občan Hlučína

NAPSALI JSTEn
Vyznání Hlučínu





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,
široký výběr letničekon-line prodej 

dekarací pro vaše
báječné oslavy a party

OKOUZLETE LEPŠÍ OSLAVOU

www.olo.cz



Každý dort ukrývá nějaký příběh.
My na něj jen prodáváme suroviny.

Cukrász Világ

Lumea cofetarilor

pečeme v tom s vami

www.svetcukraru.cz




