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hlučínskénoviny

Mimořádné ocenění za propagaci města získal handicapovaný 
plavec Václav Dostál, který usiluje o účast na paralympiádě

Celkem 40 návrhů na vyhodnocení vý-
razných osobností a reprezentantů města 
Hlučína za rok 2018 přišlo letos na adresu 
městského úřadu. Návrhy na některé repre-
zentanty se přitom opakovaly. 
Komise pro tělovýchovu, sport a volný 

čas mládeže vyhodnotila 16 doručených ná-
vrhů z oblasti sportu a 13 návrhů na osob-
nost města. V kategorii jednotlivců v oblas-
ti sportu se umístil na 1. místě Günter Öhmt 
z Tenisového klubu Hlučín, 2. místo získala 
karatistka Nikola Chybíková, na třetím mís-
tě se umístil maratonec a lékař Jiří Bizoň. 
V kategorii kolektivu v oblasti sportu zís-

kal 1. místo Florbal Hlučín, muži A; 2. mís-
to FC Darkovičky, mladší žáci; 3. místo há-
zenkářky z hlučínského gymnázia.
V kategorii jednotlivců v oblasti kultury 

Komise pro kulturu, školství a vzdělávání 

navrhla ocenit reprezentanty za kulturní ob-
last bez určení pořadí. Celkem projednala a 
vyhodnotila 11 doručených návrhů z oblas-
ti kultury a 13 návrhů na osobnost města. 
Oceněnými jsou houslistka Irena Dřevjaná, 
kostymérka Eva Kotková, oblíbený průvod-
ce Arnold Dudek a bobrovnický hasič Emil 

Pospiech. V kategorii kolektivu v oblasti 
kultury ocenilo město Hlučín spolek AGRI 
NOSTRA Hlučín.
Výraznou osobností roku 2018 ve městě 

Hlučíně se stala Šarlota Kubálková, ocenění 
získala za celoživotní přínos kulturního ži-
vota v oblasti hudby.  
Komise pro tělovýchovu, sport a volný čas 

mládeže spolu s odborem rozvoje navrhla 
předat ještě mimořádné ocenění za výbor-
nou propagaci města Hlučína dvacetiletému 
plavci Václavu Dostálovi. Václav je han-
dicapovaný sportovec, který se účastní zá-
vodů v plavání s dobrými výsledky a jeho 
snem je dostat se na paralympiádu. Letos se 
zúčastnil náročných parasportovních světo-
vých her ve Švédsku na Malmö Open, kde 
se ve všech plaveckých stylech umístil do 
10. místa.                                                 (red)

Město letos odMění 
občany Hlučína za 
včasnou platbu poplatků 
za koMunÁlní odpad.

Občanům, kteří předloží doklad 
o zaplacení poplatku za likvida-
ci komunálního odpadu ve městě 
Hlučíně, nabízí hlučínská radnice 
zvýhodněný vstup do Sportovně 
rekreačního areálu na břehu Hlu-
čínského jezera.
Permanentku s výhodnějším 

vstupem si každý občan Hlučí-
na může vyzvednout v pokladně 
rekreačního areálu po předložení 
voucheru, který získá na poklad-
ně Městského úřadu Hlučín po 
úhradě odpadu v termínu do 30. 
6. 2019, a prokázání se dokladem 
totožnosti. Permanentka se vydá-
vá na konkrétní osobu a je nepře-
nosná. Cena běžného vstupné-
ho na celou sezónu je 690 korun. 
Cena zvýhodněné permanentky 
s „odpadovým” voucherem však 

Za včasnou platbu odpadu na štěrkovnu výhodněji

bude pro dospělé pouze 190 ko-
run a pro děti, studenty do 26 let 
a důchodci jen 100 korun na ce-
lou sezónu.
 Již ve druhé polovině ledna by-

ly lidem v Hlučíně složenky k 
úhradě poplatku rozneseny. Ne 
vždy se však složenky podařilo 
doručit. Někde chyběly nebo ne-
byly označené schránky na dopi-

sy, případně chyběla čísla na do-
mech. Fakt, že složenka nebyla 
doručena, ale není omluvou pro 
jeho nezaplacení poplatku. Ka-
ždý poplatník je v souladu s vy-
hláškou města č. 3/2018 povinen 
tento poplatek zaplatit bez ohle-
du na to, zda složenku obdržel 
či ne. Výše poplatku je 550 Kč. 
Termín pro platbu je nejpozdě-

ji do 30. 6. 2019. U každé platby 
je třeba vždy uvést správný vari-
abilní symbol. Pokud ho nezná-
te, bude vám na požádání sdělen 
Martinou Vjačkovou z odboru ži-
votního prostředí a komunálních 
služeb. Kontaktovat ji lze na e-
-mailové adrese vjackova@hlu-
cin.cz nebo telefonicky na čísle 
595 020 219.                        (red)

Ceny vstupného 
do Sportovně rekreačního 
areálu pro rok 2019

Po - Čt: dospělí: 25 kč
děti, důchodci, studenti do 
26 let: 10 kč
Rodinná vstupenka: 50 kč

Pá - Ne: dospělí: 40 kč
děti, důchodci, studenti do 
26 let: 20 kč
Rodinná vstupenka: 90 kč

Permanentka:
nepřenosná sezónní 690 kč

Foto: kamil vitásek
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Jsem rád, že je 
zájem o to, v ja-
kém prostředí ži-
jeme, jakou vo-
du pijeme, jaký 

vzduch dýcháme, jaké ovoce a 
zeleninu sklízíme. V tom všem 
spatřuji budoucnost a kvalitní 
zdravý život pro nás i naše po-
tomky. Má to ale pár drobných 
„ale“. 
Nesekat traviny, tvořit květnaté 

louky, neupravovat záhony není 
pro každého tak přirozené a žá-
doucí, jak by se mohlo na prv-
ní pohled zdát. Jako lidská spo-
lečnost jsme ovlivněni výchovou, 
vzděláním a působením našeho 
okolí a máme proto v sobě hlu-
boce zakořeněna jistá očekává-
ní. 
Údržba městských ploch by-

la po většinu času koncipována 
pro reprezentaci, okrasu a potě-
šení oka. Byla ukazatelem pro-
sperity a kultivovanosti. Nyní je 
však tlak společnosti směrován k 
udržitelnému rozvoji Země, kde 
právě zmíněné městské travnaté 
plochy dostávají nový směr vy-
užití. Již osm parcel je pro ten-
to rok vyjmuto z pravidelné třídy 
sečení, je vyseta květnatá louka, 
výška sečení travnatých ploch je 
zvýšena, máme nově dvě brou-
koviště. Vše díky skvělému pří-
stupu a kooperaci s TS Hlučín  
s.r.o. 
Mnoho z toho nejde udělat 

hned a způsobem jaký někdo 
chce. Je třeba mít na mysli, že 
máme pravidla, žádosti, rozpo-
čty a jen omezený počet rukou. 
Možná je čas se zamyslet, zda 
každý z nás může udělat v tom-
to směru nějaký konkrétní krok, 
protože jsme to my sami, kdo 
máme možnost přispět k dosaže-
ní celosvětové udržitelnosti.
Vždy uvítám nové podněty a 

možnosti, jak přispět ke zvýše-
ní kvality života v našem městě. 
Jen mějte prosím na paměti širší 
souvislosti, že i když chceme, ne 
vždy můžeme. 

město

Nestačí jen chtít

Vážení občané, tímto jste zvá-
ni na projednání prezentace vý-
sledků analytické části Doprav-
ního generelu města, které se 
uskuteční 19. června v 16.30 ho-
din v Kulturním domě Hlučín, 
za účasti vedení města společně 
s odborníky a zástupci  v oblasti 
dopravy. 
V rámci projednání u Kulatého 

stolu je svolána i pracovní skupi-
na, která si stanovila za cíl hledat 
a najít možnosti, jak vylepšit sou-
časný systém parkování ve měs-
tě. Její aktuální poznatky a návr-
hy tak budou projednány přímo s 
občany Hlučína. Každý z vás je 
zván, aby se zapojil do diskuse a 
závěrů, které budou následně rea-
lizovány.                                  (red)

Zefektivnit parkování můžete právě vy

Přechod od tzv. ruského hřbi-
tova na parkoviště vedle Penny 
marketu byl  vybrán k realizaci 
nového veřejného osvětlení, jeli-
kož je využíván mnoha obyvate-
li města, především pak obyvate-
li Rovniny. Dopravní přechod je 
spojnicí mezi osídlenou oblastí 
Rovniny a centrem města a zaří-
zeními občanské vybavenosti. 
„Nové osvětlení přechodu zajis-

tí pro děti a mládež bezpečnější 
přechod frekventované ulice ze-
jména při každodenní docház-
ce do blízké základní školy a v 
zimních měsících při snížené vi-
ditelnosti osvětlení přechodu po-
vede ke zvýšení bezpečnosti a 
komfortu chodců i řidičů,” uved-
la vedoucí odboru rozvoje hlu-
čínského městského úřadu Dari-
na Krejzlová.                       (red)

Nové veřejné osvětlení 
na ulici Rovniny zvýší 
bezpečnost na přechoduV úterý 7. května se v hlučín-

sém kulturním domě uskutečnil 
seminář pro občany ke kotlíko-
vým dotacím. Přednášejícími by-
li pracovníci Katastrálního úřadu 
pro Moravskoslezský kraj, odbo-
ru regionálního rozvoje a cestov-
ního ruchu. 
Setkání téměř 50 občanů města, 

kteří se aktivně zapojili do disku-
se a zároveň se osobně setkali s 

kotlíkovým specialistou pro měs-
to Hlučín panem Kupkou, bylo 
velmi přínosné. 
Výměna kotle na pevná paliva s 

ručním přikládáním, který nespl-
ňuje požadavky 3., 4. nebo 5. tří-
dy dle ČSN EN 303-5, za nový, 
ekologický zdroj tepla, bude tedy 
díky tomuto semináři, pro všech-
ny zúčastněné, mnohem snadněj-
ší.                                           (red)

Květnový kotlíkový seminář měl ohlas,
sešlo se na padesát zájemců

Město Hlučín zakoupilo 
přístRoj vaRRoa 
ContRolleR vC03 XlaRge 
na tluMení výskytu 
Roztočů kleštíků 
ve včelstveCH.  

Varroáza je infekční onemoc-
nění včel způsobené roztočem. 
Včelstvo postupně slábne, líhnou 
se včely s nedokonale vyvinutý-
mi křídly, zakrnělýma nohama či 
menším počtem noh. Dochází k 
výraznému zkrácení délky života 
včel, přičemž včely hynou často 
během zimy, v případě masivní-
ho napadení i na podzim. Para-
zitický roztoč kleštíka je aktuál-
ně nejvýznaměnjším zabijákem 
včel na světě. Chemická léčiva 
postupně ztrácejí na účinnosti a 
selhávají. 
Tato nebezpečná choroba včel-

stev se však dá léčit i „čistějším” 
způsobem, a to za využití tep-
la a vlhkosti v uzavřeném kolo-
běhu vzduchu. Přístroj, který se 
k tomuto užívá, se nazývá Varroa 
Controller a pochází z Rakous-
ka. Jeho cena je 65 tisíc korun. 
To není málo a ne každý včelař 
ve městě by si mohl tak nákladné 
zařízení pořídit. Proto se vedení 

Hlučín podpořil včelaře koupí léčebného přístroje

města shodlo, že včelaře na kata-
strálním území Hlučín, Bobrov-
níky a Darkovičky v boji s choro-
bou podpoří a přístroj zakoupilo. 
Aktuálně je na základě smlouvy 
zapůjčen panu Přemyslu Štence-
lovi. Pan Štencel je včelař, vyko-
návající svou včelařskou činnost 
v Hlučíně (působí také pod ozna-
čením Včelařství pod Vinnou ho-
rou – Hlučín) a je členem České-

ho svazu včelařů, z.s., základní 
organizace Hlučín. Přístroj bude 
zapůjčovat jednotlivým včelařům 
na základě Dohody o poskytnu-
tí přístroje ke krátkodobému bez-
úplatnému užití a protokolu o 
předání a vrácení přístroje. Je 
možné ho kontaktovat emailem 
na adrese stencel@seznam.cz ne-
bo telefonicky na čísle 605 282 
254.                                       (red)

včelař přemysl štencl převzal přístroj z rukou vedoucí odboru život-
ního prostředí soni práškové a radního Milana glonky.         
              Foto: kristina neničková
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RADA MĚSTA V DUBNUn

město

n  projednala návrh na provádě-
ní úsekového měření rychlosti 
projíždějících vozidel zaříze-
ním pro měření úsekové rych-
losti na ulici Ostravská, a to v 
úseku křižovatek ulic Ostrav-
ská x Písečná a Ostravská x Za-
hradní a rozhodla měření rych-
losti provádět v obou směrech.
n  rozhodla o zadávacím řízení 

na veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Dodávka hasičské-
ho dopravního automobilu pro 
Město Hlučín“.
n  rozhodla, že zhotovitelem akce 

„Rekonstrukce střechy objek-
tu vodárny“ bude společnost 
STAV MORAVIA spol. s r. o. 
z Ostravy a rozhodla o uza-
vření smlouvy o dílo v ceně 
837.969,22 Kč bez DPH.
n  rozhodla realizovat úpravu 

světelné signalizace v křižo-
vatce ul. Opavská x ul. ČSA 
(u Billy) v Hlučíně, instalaci 
vyklizovací šipky pro odbočení 
doprava na Darkovičky.
n  projednala žádost společnosti 

AQUA STAVBY s.r.o. z Ostra-
vy o stanovisko k investičnímu 
záměru „Vybudování oddílné 
splaškové kanalizace v měst-
ské části Bobrovníky, Malán-
ky, Hlučín, přestavba ČOV 
Bobrovníky na ČS a dešťovou 
zdrž“ a rozhodla, že s investič-
ním záměrem souhlasí.

Během zimy se objevil problém 
se zápachem a vlhkostí v jedné 
ze tříd základní školy ZŠ a MŠ 
Bobrovníky. Žáci byli přestěho-
váni do náhradní třídy a byla za-
jištěna výuka v prostorách druži-
ny. Následně se problém objevil 
i ve vedlejší třídě. Dle odborní-
ků dochází vlivem chybějící te-
pelné izolace, hlavně v zimních 
měsících, ke kondenzaci vzdušné 
vlhkosti na hydroizolaci. Vzniklý 

kondenzát je pak zdrojem zápa-
chu. Na základě zhodnocení zjiš-
těného stavu byla navržena nová 
skladba podlahy v obou učeb-
nách o celkové ploše 89 m2. 
Rada města schválila na opravu 

mimořádný neinvestiční příspě-
vek škole ve výši 357 tisíc korun. 
Oprava bude provedena do konce 
prázdnin a děti se s novým škol-
ním rokem vrátí do svých tříd.                        

(kne)

Rada schválila opravy podlah ve škole

Rada města odsouhlasila novin-
ku vedoucí k větší zodpovědnosti 
a transparentnosti. 
Od příštího zasedání Zastupitel-

stva města Hlučína, které se ko-
ná tradičně v kulturním domě ve 
čtvrtek 6. června od 16 hodin, bu-

de mít veřejnost možnost přečíst 
si na webových stránkách města, 
jak jednotliví členové zastupitel-
stva hlasovali.
Již dnes se tam mohou dočíst 

obsah jednotlivých projednáva-
ných bodů.                           (red)

V době od 8. 7. 2019 do 2. 8. 
2019 se uskuteční částečná uzá-
věra na pozemní komunikaci sil-
nice III/01137 – ulice Jasénky 
v Hlučíně. Jedná se o úsek od au-
tobusové točny MHD linky č. 34 
po přechod pro chodce před od-
bočkou na ulici Okrajová. 
Délka omezeného úseku je 207 

m. Důvodem této částečné uzá-
věry komunikace je oprava sou-
běžného chodníku, kterou budou 
realizovat TS Hlučín. Částečná 
uzávěra komunikace spočívá ve 
zúžení vozovky do jednoho jízd-
ního pruhu ve směru na Bobrov-
níky a řízení dopravy pomocí se-
maforů. 
„Chodník na ulici Jasénky bude 

podobu opravy uzavřen a proto 
bude na začátku a na konci opra-
vovaného úseku umístěno vý-
stražné označení pro zákaz vstu-
pu a upozornění pro chodce pro 
použití chodníku na ulici Vladi-
slava Vančury nebo případně na 
ulici Svornosti,“ sdělil ředitel TS 
Hlučín Roman Šťastný 
Od 15. 7. do 30. 9. 2019 bude 

celková uzavírka ulice Zahrad-
ní z důvodu realizace opravy ka-
nalizační stoky společností Vak 
Hlučín, s.r.o. a současně oprava 
chodníků a místní komunikace, 
která bude v režii města. Obsluž-
nost bytové a rodinné zástavby 
zůstane zachována.

    (kne)

Částečná uzávěra na ulici Jasénky 
a uzávěra na Zahradní omezí dopravu

Mezinárodní konference „Ve 
dvou uniformách: Nuceně mobi-
lizovaní do wehrmachtu a jejich 
účast v odboji – Okolnosti, sou-
vislosti, marginalizace“, kterou 
pořádalo Muzeum Hlučínska ve 
spolupráci s Akademií věd ČR, 
se konala v sobotu 18. května v 
Kulturním domě v Hlučíně.
Co má společného Hlučínsko, 

Těšínsko, Alsasko-Lotrinsko, 
Lucembursko, Horní Slezsko, 
Pomoří a Slovinsko? Mužské 
obyvatelstvo zde bylo za druhé 
světové války přinuceno slou-
žit v německé armádě. Unikátní 
možnost srovnání podobné minu-

losti těchto regionů nabídla me-
zinárodní konference, která se 
symbolicky uskutečnila právě v 
Hlučíně. Vůbec poprvé se v Čes-
ké republice společně sešli ev-
ropští odborníci na toto téma a 
přednesli výsledky svého dlou-
holetého bádání.
Díky 11 odborným příspěv-

kům, 9 přednášejícím z ČR, Pol-
ska, Francie, Velké Británie, Slo-
vinska a Norska mělo téměř 80 
posluchačů odborné i laické ve-
řejnosti možnost seznámit se s 
evropským srovnáním této pro-
blematiky. 
„Každý příspěvek byl něčím 

mimořádný, každý přinesl nezná-
má zjištění i souvislosti. Celko-
vě je fantastické, že se povedlo 
nastínit jeden závažný historic-
ký problém pohledem regionál-
ních specifik,“ konstatoval Me-
toděj Chrástecký, ředitel Muzea 
Hlučínska a hlavní organizá-
tor akce. Pro muzeum přinesla 
konference nejen zajímavé po-
znatky, ale i propojení profesní 
i osobní. Slibně vypadá budou-
cí spolupráce s kolegy z Polska.  
V souvislosti s nadcházejícím 
výročím Hlučínska je navázaný 
kontakt na hornoslezské instituce 
velmi přínosný.                   (muz)

Zastupitelstvo bude transparentnější

Unikátní konference odhalila společnou 
minulost nuceně mobilizovaných i odbojářů

Foto: kamil bančík
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Hned dvě bRoukoviště 
nyní naleznete v Hlučíně. 
vznikla v toRzCH 
pokÁCenýCH stRoMů.

Početnost hmyzu se v posled-
ních letech dramaticky snižuje a 
jedním z důvodů je nedostatek 
vhodných míst pro jejich roz-
množování a vývoj. 
Hmyz je velmi důležitou slož-

kou všech ekosystémů, ve kte-
rých zastává řadu důležitých 
funkcí, jako je např. opylování, 
rozklad organických zbytků nebo 
snižování početnosti škůdců, ale 
je také zásadní složkou spletitých 
potravních řetězců, na jejichž 

konci stojíme my lidé. Hlučínská 
broukoviště v aleji pod Vinnou 
Horou a na konci Vinhradské uli-
ce vznikla z kmenů, které muse-
ly být pokáceny v rámci bezpeč-
nosti aleje (usychání v důsledku 
napadení jmelím), přestože jsou 
domovem vzácných a ohrože-
ných druhů hmyzu vázaných na 
dřevo. Protože je v kulturní kra-
jině kritický nedostatek přiroze-
ně se rozkládajícího dřeva, každé 
broukoviště přispívá k ochraně a 
udržení populací hmyzu. 
V současné kulturní krajině je 

mrtvé stojící dřevo vzácné, pro-
tože odumírající a napadené stro-
my jsou z lesních a parkových 

porostů odstraňovány jakožto 
zdroje „infekce“ a pro rizika spo-
jená s jejich pádem. Tím z pří-
rody mizí druhy hmyzu, které 
je ke svému životu nezbytně po-
třebují. Tato torza byla ponechá-
na z důvodu ochrany evropsky 
chráněného lesáka rumělkového 
(Cucujus cinnaberinus), až 3 cm 
velkého roháčka kozlíka (Dorcus 
parallelipipedus), nebo elegant-
ního zlatohlávka mramorované-
ho (Protaetia lugubris) a několika 
desítek drobných zástupců brou-
ků různých čeledí. Torza s duti-
nami a puklinami slouží také jako 
úkryty či zimoviště pro netopýry 
a hnízdiště pro ptáky.           (kne)

Pod Vinnou horou a na konci Vinohradské 
ulice jsou umístěna broukoviště 

V pátek 21. června se uskuteč-
ní v krásném a akusticky doko-
nalém prostoru radničního atria 
Městské radnice Hlučín (vstup 
z ulice U Bašty) netradiční kon-
cert. Naživo zde vystoupí sesku-
pení, která se věnují dixielandu, 
swingu, modernímu chansonu 
či jazzu. Tyto styly kralovaly ta-
nečním a kabaretovým zábavám 
před sto lety.
Večer zahájí Ostravský dixie-

land, který byl založen v 70. le-
tech minulého století a její ka-
pelník Zděnek Doležil hraje v 
seskupení od samého počátku. 
Kapela pravidelně hostuje v Ost-
ravském klubu Parník. Dixieland 
je jedním ze stylů jazzové hud-
by a stejně jako jazz se zrodil v 
Americe počátkem 20. století.

 Dalším interpretem bude Olo-
moucká kapela La Boujeau (čti 
Labužo). Ta se nechává inspi-
rovat ještě starším stylem a tím 
je moderní chanson se špetkou 
swingu. Ten vznikl v 19. stole-
tí ve francouzském kabaretu a 
vrcholnou éru prožíval za dob 
Edith Piaf či Charlese Aznavou-
ra. Charismatická zpěvačka Iva 
Kevešová-Stancová (na snímku) 
založila kapelu v roce 2010 a dí-
ky její píli a francouzštině je po-
slech opravdu „labůžo”. 
Večer následně dovrší jazzové 

trio Vladimíra Figara. Samotný 
jazz se vyvinul počátkem 20. sto-
letí v Americe, smíšením afric-
kých a evropských stylů. Tento 
sofistikovaný poslech, doplněný 
sólovými improvizacemi hudeb-
níků, nás dovede až k samému 
závěru večera. Na své si přijdou 
i naše chuťové buňky, které bu-
dou kvalitně uspokojovat místní 
gastronomičtí mágové třeba s ty-
picky francouzským ratatouille. 
Vstup je zdarma, akce je finan-
cována z grantu města Hlučína.                    

Lukáš Krček

Jazz rozezní 
atrium radnice

Ve městě je evidováno okolo 
1600 psů. Tedy zhruba jeden na 
deset obyvatel. Není to málo a 
bohužel ne všichni majitelé ma-
jí možnost nechat své psí miláč-
ky běhat po zahradě. Stále se pro-
to opakují stížnosti na množství 
psích exkrementů a skutečnost, 
že psí moč ničí nové výsadby ke-
řů a květin.
Mnoho stížností je nyní z loka-

lity mezi ulicemi Komenského, 
Tyršova a Zahradní. Celý prostor 
byl za nemalé peníze revitalizo-
ván (na fotografii) a občané si na 

chování majitelů psů opakovaně 
stěžují. Problém je samozřejmě 
nejen v této lokalitě, obdobná si-
tuace je na Mírovém náměstí, kde 
jsou výsadby psí močí rovněž vý-
razně poškozeny. Fakt je ten, že 
psí exkrementy na veřejných pro-
stranstvích a chování některých 
majitelů psů lidi obtěžuje. Potvr-
zuje to i skutečnost, že se o tom-
to problému opakovaně mluví na 
veřejném fóru, kde se stanovují 
TOP problémy města.
Za znečištění veřejného pro-

stranství lze majiteli psa uložit v 

rámci přestupkového řízení poku-
tu. Uložení pokuty je vždy však 
krajní řešení. 
S problémem, jak přimět li-

di, aby po svých psech uklíze-
li a chovali se odpovědně  bojuje 
většina radnic po celé republice. 
Některé z nich vyhlásily nulovou 
toleranci a strážníci ukládají vy-
soké pokuty, v dalších vsadili na 
prevenci formou videoklipů nebo 
plakátů. To vše ale stojí další pe-
níze, které by se daly utratit jinde. 
Nestačilo by jen trochu více nor-
mální lidské ohleduplnosti? (prá)

Pejskaři, buďte ohleduplní, město patří i ostatním
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OKÉNKO ÚŘADU PRÁCEn
Region Hlučína dosáhl rekordních 
hodnot ukazatelů nezaměstnanosti
V měsíci dubnu se v regionu počet uchazečů o zaměstnání snížil 

o 34 a podíl nezaměstnaných dosáhl historického minima 1,4 %, 
což řadí region Hlučína na 1. místo v rámci okresu Opava.   
V dubnu 2019 bylo v evidenci celkem 448 uchazečů o zaměstná-

ní.  V meziročním srovnání to je o 133 uchazečů méně než v dub-
nu 2018. Volných pracovních míst bylo koncem měsíce celkem 
266, z toho je asi 60 % nahlášených volných míst určených pro ci-
zince. Zaměstnavatelé tak řeší současný velký nedostatek kvalifi-
kovaných i nekvalifikovaných tuzemských pracovníků.
Zvýšená poptávka ze strany zaměstnavatelů byla v dubnu zejmé-

na po obsluze strojů na výrobu potravin, pomocných pracovní-
cích ve výrobě, řidičích autobusů, výrobcích oděvů, montážních 
dělnících a zednících.  U dlouhodobé poptávky ze strany zaměst-
navatelů je ještě mimo výše uvedené největší zájem o řidiče ná-
kladních automobilů, seřizovače a obsluhu obráběcích strojů, ná-
strojáře, obsluhu strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu, 
svářeče a dělníky v oblasti výstavby budov. V dubnu nebyl Kon-
taktnímu pracovišti ÚP ČR v Hlučíně nahlášen žádný záměr hro-
madného propouštění.                                                Leoš Jakubec

ředitel ÚP v Hlučíně

Do areálu Hlučínského jezera bude 
v sezóně vstup psům zakázán

V celém Sportovně rekreačním 
areálu v územním obvodu města 
Hlučína je od 1. 5. do 30. 9. zaká-
zán vstup se psy. 
Toto pravidlo pro provoz are-

álu stanovil jeho provozovatel 
Sport a kultura Hlučín, příspěv-
ková organizace a zákaz venčení 
psů v areálu je také zveřejněn na 
internetových stránkách Sportov-
ně rekreačního areálu. Kdo tento 
zákaz nedodrží, porušuje pravi-
dla areálu, a může být provozo-
vatelem vykázán z objektu toho-
to areálu. 
I mimo sezónu, kdy je vstup 

se psem umožněn, je třeba však 
mít psa na vodítku, což upravu-
je obecně závazná vyhláška měs-
ta Hlučína č. 2/2018. Stejně tak 
je třeba uklízet exkrementy po 
svém mazlíčkovi, což je povin-
nost, která je ukotvena v záko-
ně č. 251/2016 Sb., v § 5) písm. 
f). Kdo znečistí veřejné prostran-
ství, veřejně přístupný objekt ne-
bo veřejně prospěšné zařízení, 
anebo zanedbá povinnost úklidu 
veřejného prostranství, může být 
pokutován v příkazním řízení do 
výše 10 000 Kč.     Lumír Prejda

Městská policie Hlučín

Hlučínští strážníci zadrželi dne 
16. 4. v odpoledních hodinách 
celostátně hledanou osobu.
Jednalo se o nezletilce z Hlučí-

na, který se od začátku letošního 
roku vyhýbal zpětnému nástupu 
do výchovného ústavu. Zadržet 
se jej podařilo v autobuse č. 34 
jedoucího z Ostravy do Hlučína. 

Přestože se dotyčný snažil o útěk 
z autobusu násilným otevřením 
zadních dveří, byl na místě hlíd-
kou zadržen. Po provedené bez-
pečnostní prohlídce byl následně 
převezen na Policii ČR, kde byl 
předán k dalšímu opatření.

Luděk Olšovský
Městská policie Hlučín

Strážníci zadrželi útěkářeMěstská policie Hlučín upo-
zorňuje řidiče, že v centru města 
dlouhodobě platí zóna s doprav-
ním omezením a to „ Zóna záka-
zu stání”.
Jedná se o oblast, která začíná a 

končí příslušnou dopravní znač-
kou IZ 8a a IZ 8b, nikoli na nej-
bližší křižovatce, jak se někteří 
řidiči mylně domnívají. V zóně 
zákazu stání se smí stát či parko-

vat pouze na určených místech a 
to označených jako parkoviště.
Jestliže řidiči nerespektují toto 

dopravní značení a parkují v mi-
mo vyhrazená parkoviště, dopou-
štějí přestupku dle § 125c/1k) zá-
kona č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích, za 
což jim může být uložena poku-
ta v příkazním řízení až do výše 
2000 Kč.                                   (pre)

Řidiči stále nerespektují zónu
zákazu stání v centru města

Máte-li námět, co by bylo mož-
né a vhodné ve městě Hlučíně re-
alizovat, zapojte se do společné-
ho projektu Zastupitelstva města 
Hlučína a obyvatel města Hlučí-
na včetně všech jeho městských 
částí. 
Na vaše nápady je vyčleněna 

celková finanční částka ve výši 
jeden milión korun. Návrhy mů-
žete podávat do 15.6. přes for-
mulář na webové stránce: http://
zdrave-mesto.hlucin.cz/cs/parti-
cipativni-rozpocet/formulare.ht
ml.                                        (red)

Je to na vás: 
Podílejte se sami na 
rozhodování, 
kam půjdou peníze 
z rozpočtu města
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jak často navštěvujete webové stránky města?
Co nejčastěji hledáte, které informace? Co postrádáte? 

sledujete facebook stránky města Hlučína, 
v čem jsou pro vás užitečné?

využili jste již aplikaci Hlučín v mobilu? pokud ano,
byli jste spokojeni s vyřízením požadavku? 
Co v aplikaci postrádáte? 

čtete pravidelně Hlučínské noviny?
Co byste změnili v obsahu?

sledujete on-line přenos ze zastupitelstva města? 
využili byste stálý a dostupný záznam
na webových stránkách města?

která sociální služba, případně jiná služba
vám chybí ve městě?

přejete si zřízení komunitního centra ve městě?
jaké služby by toto centrum mělo poskytovat?

Co vy sám(a) děláte ke zlepšení 
života v našem městě?

vaše nápady pro nás

odpovědi můžete do 30. 6. 2019  zasílat na:  Město Hlučín - Městský úřad Hlučín - odbor rozvoje, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín 
nebo mailem na krejzlova@hlucin.cz, vystřižené lístky můžete také zanechat v přízemí na Městském úřadě Hlučín v budově v připra-
vené hlasovací krabici. 

Výtvarná soutěž na téma „Ma-
jitele psů, ukliďte po svých pej-
scích“ byla vyhlášena v dubno-
vém čísle Hlučínských novin a 
již zná své vítěze, kteří získávají 
od Městského úřadu Hlučín tab-

let.  Soutěž byla rozdělena do tří 
kategorií. V první kategorii před-
školních dětí se nezapojil žádný 
soutěžící. 
Ve druhé kategorii školáků me-

zi sebou soutěžilo 13 soutěžících, 

přičemž vítězem se stal Filip Bis-
kup, na druhém místě se umístila 
Nora Kubisová a na třetím místě 
Filip Kološ. 
Ve třetí kategorii mládeže by-

ly hodnoceny dvě výtvarné prá-

ce, kdy první místo získala Zu-
zana Gebauerová a na druhém 
místě se umístila Barbora Ko-
lošová. Všem patří obdiv a dí-
ky za zpracování výtvarného dí-
la!                                          (red)

Výtvarná soutěž na téma úklidu po pejscích již zná vítěze

autor: Filip biskup, 6 let autor: zuzana gebauerová, 16 let

autor: Filip kološ, 8 let autor: barbora kološová, 15 let autor: nora kubisová, 10 let

ANKETA: Zajímá nás váš názor, podílejte se na kvalitě života ve městě
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Rada města Hlučína udělila sou-
hlas se zřízením speciální logope-
dické třídy v Mateřské škole Se-
verní.
V oblasti Hlučínska v současné 

době chybí speciální logopedická 
třída v předškolním vzdělávání. 
Zřízení této třídy vyřeší stávající 
narůstající stav dětí s těžkými lo-
gopedickými vadami.  Třída mů-
že být v souladu s platnou legis-
lativou naplněna max. 14 dětmi.   
V tuto chvíli je zájem ze strany 
rodičů velký, neboť třída je již 
skoro naplněna.  Podmínkou pro 
přijetí je doporučení speciálně 
pedagogického centra pro vady 
řeči. Škola je dostatečně vybave-
na pomůckami pro děti s přizna-

S novým školním rokem vznikne v MŠ Severní 
speciální logopedická třída, podobná na Hlučínsku chybí

ným podpůrným opatřením a tří-
da má  své vlastní vybavení – tzn. 
šatnu, sociální vybavení, hernu. 
Vznik speciální logopedické tří-

dy je žádoucí pro děti z Hlučí-
na, neboť přibývá dětí s logope-
dickými vadami a chybí kliničtí 
logopedi v okolí. S ohledem na 

kvalifikované personální zabez-
pečení výuky, má nová speciál-
ní logopedická třída v mateřské 
škole Severní budoucnost.   (kre)

Další chobotničky budou pře-
dány dětem na oddělení neonato-
logie Fakultní nemocnice Ostra-
va. Právě chobotničky mají velký 
vliv na přežití předčasně naroze-
ných dětí.
Roztomilé chobotničky uháč-

kovala kronikářka města Pet-
ra Pelková. Myšlenka háčkova-
ných chobotniček do inkubátorů 
vznikla v Dánsku, kde odborní-
ci zjistili, že předčasně narozená 
miminka, která objímají chobot-
ničky v inkubátoru a drží se je-
jich chapadel, mají pravidelný sr-
deční tep, lépe dýchají a bývají 
klidnější. Chobotničky dostáva-
jí všechna miminka, která ma-

jí zhoršenou poporodní adaptaci. 
Jedná se tedy nejen o nedonošené 
děti, ale i děti s poruchou termo-
regulace, dechu, anebo po streso-
vých porodech. Jde tedy o zhruba 
každé třetí dítě, což je značný po-
čet potřebných. 
Je-li vám háčkování blízké, za-

pojte se i vy! Chobotnička musí 
být uháčkována ze 100% bavlny 
a chapadla nesmí mít delší než 22 
centimetrů. Předání do Fakultní 
nemocnice Ostrava bude probí-
hat operativně, dle dodaného po-
čtu chobotniček, které je možno 
předat na Odboru rozvoje Měst-
ského úřadu Hlučín na Mírovém 
náměstí.                                  (kre)

Chobotničky od dobrovolníků pomáhají třetině narozených dětí

V celkovém pořadí srovnávací-
ho výzkumu Město pro byznys 
Moravskoslezského kraje 2018 
se Hlučín umístil na celkovém 5. 
místě!
Město pro byznys je srovná-

vací výzkum, do kterého se jed-
notlivá města nepřihlašují, ale 
jsou zařazena automaticky. Cí-
lem je vytvořit diskusní platfor-
mu na téma možnosti malého a 
středního podnikání ze strany 
samospráv. 
Organizátoři výzkumu si jsou 

velmi dobře vědomi, že úko-

lem samosprávy je vytvářet co 
nejlepší životní podmínky pro 
všechny, proto chtějí zprostřed-
kovat jednotlivým radnicím dob-
ré zkušenosti a nápady z ostat-
ních regionů. 
Metodika hodnocení je zalo-

žena na vyhodnocení 23 kritérií 
rozdělených do dvou základních 
oblastí - podnikatelské prostředí 
a přístup veřejné správy. 
Hodnotí-li se podnikatelské 

prostředí, dívají se porotci na-
příklad na podíl podnikatelů a 
firem. Důraz se klade i na po-

díl malých a středních firem. V 
potaz se bere průměrný měsíč-
ní plat nebo změna počtu oby-
vatel. V Hlučíně sídlí učňovské 
školství, což se na hodnocení 
projevuje pozitivně, hodnotí-
cím kritériem je totiž počet uč-
ňů a středoškolských studentů 
odborného vzdělávání.
Z hlediska přístupu veřejné 

správy se například hodnotí hos-
podaření, ale třeba také podpo-
ra webových stránek z pohledu 
podnikatelů. Probíhá test elek-
tronické komunikace, kde se hle-

dí na rychlost a kvalitu odpově-
di. Důležité jsou i úřední hodiny 
MěÚ nebo třeba cena vodného 
a stočného či daň z nemovitostí 
pro podnikatele. 
Ze všech měřítek se následně 

vypočítá celkové pořadí v kon-
kurenci více než 200 měst z ce-
lé České republiky. Hlučín si na 
základě sečtení všech kritérií me-
ziročně polepšil. Vítězem se stal 
Frýdek-Místek a nahradil tak Os-
travu z minulého roku, v celore-
publikovém srovnání pak zvítě-
zil Prostějov.                        (mk)

Hlučín si polepšil, je páté nejlepší město v kraji pro podnikání



hlučínskénoviny [8] sport a zdraví

OKÉNKO LÉKÁRNÍKAn
Vápník a vitamíny
pro zdraví našich kostí
Dnes již víme, že pít mléko pro 

zdravé kosti není zcela dostačují-
cí a rostoucí výskyt osteoporózy 
nejen u žen to do značné míry po-
tvrzuje. 
Původní předpoklad dodání do-

statečného množství vápníku do 
organismu jako prevence zlome-
nin je dnes již vyvrácen. Zvýšená 
dodávka může naopak způsobit 
ukládání kalcia do cévních stěn a 
v této souvislosti hrozí vyšší rizi-
ko vzniku infarktu myokardu ne-
bo mozkové mrtvice. Užívání sa-
motného kalcia má tedy význam 
pouze krátkodobě u přehnaných 
alergických reakcí nebo v indi-
kacích stanovených lékařem. Ja-
ko doplněk stravy k dlouhodo-
bému užívání nelze samostatně 
vápník doporučit. Pro správné 
vstřebání vápníku je obecně do-
poručován vitamin D, který bý-

vá užíván pro zdraví kostí a často 
bývá kombinován s vápníkem v 
jedné tabletě. Nedostatek vitami-
nu D se dále může projevovat ze-
jména oslabenou imunitou, vyš-
ší únavou nebo třeba zvýšeným 
vypadáváním vlasů. Vitamin D 
je souhrnným názvem pro celou 
skupinu vitaminů a dnes je pova-
žován spíš za hormon než za vi-
tamín. Přírodním zdrojem vita-
minu D je sluneční záření, strava 
bohatá na tučné ryby, vejce, más-
lo apod. V populaci již delší do-
bu dochází k omezování živočiš-
ných tuků v potravě a nedostatek 
vitaminu D v organismu tak dále 
narůstá. I z tohoto důvodu je již 
dnes tlak na nízkotučné potraviny 
považován za medicínský omyl 
posledních 30 let. Rostlinné zdro-
je vitaminu D jsou nedostatečné 
a někdy je opravdu nutné vita-
min D doplňovat formou doplňků 
stravy. Ovšem je třeba si uvědo-
mit, že tento vitamin je rozpust-

ný v tucích, tudíž se může ukládat 
v organismu a v extrémních pří-
padech dochází i k předávkování. 
Proto je vždy nutné dodržovat do-
poručené denní dávkování stano-
vené výrobcem. 
Vitamin D není jediným vita-

minem zasahujícím do tvorby 
kostní hmoty. Mnohem větší vý-
znam při pohybu vápníku v orga-
nismu je v současnosti přikládán 
vitaminu K2. Prakticky tento vi-
tamín podporuje ukládání vápní-
ku v kostech a zubech a napomá-
há odstraňovat vápník z míst, kde 
jej nechceme. Nedostatek bývá 
spojován s vyšším rizikem vzni-
ku osteoporózy, mozkové mrtvi-
ce, srdečního infarktu, diabetu, 
ledvinových kamenů a nádoro-
vých onemocnění. Vitamin K je 
skupinou vitaminů rozpustných 
v tucích, označovaných jako vi-
tamin K1, K2 a K3. Vitamin K1 
se nachází v listové zelenině a je 
důležitý pro regulaci srážlivos-

ti krve. Z hlediska kostního me-
tabolismu je důležitý vitamin K2. 
Vitamín K2 vytvářejí ve zdravém 
střevním prostředí bakterie. Z po-
travin jsou nejbohatším zdrojem 
fermentované potraviny např. ky-
sané zelí nebo živočišné potravi-
ny vejce, máslo a některé sýry). 
Doporučená denní dávka vitami-
nu K2 není ještě přesně stanove-
na, různé zdroje doporučují pří-
jem mezi 100 – 200 mcg na den.
Množství kostní hmoty klesá již 

od 30. roku života, a pokud chce-
me mít zdravé a silné kosti i ve 
stáří, měli bychom začít včas do-
plňovat nejen vápník, ale i vita-
mín K2 v kombinaci s vitamínem 
D. Tím můžeme zlepšit hustotu 
svých kostí, předejít tak kompli-
kovaným zlomeninám a zhoršení 
celkového zdravotního stavu or-
ganismu.

PharmDr. Simona Petrušková
vedoucí lékárník 

Lékárna U Hradeb

Hlučínský volejbal zve všechny 
příznivce tohoto sportu, sponzory, 
rodinné příslušníky hráček, které 
letošní sezónu bojovaly o přední 
místa v okresní soutěži, v sobotu 
15. června v 10:00 hodin na VIII. 
ročník akce Ukončení sezóny, kte-
rá proběhne na antukových kur-
tech naproti sportovní haly. Ak-
ce proběhne za příznivého počasí. 
Ani letos nebude chybět, oceňová-
ní nejšikovnějších hráček, zábava 
a opékání klobás.
„Aktéři se mohou těšit napří-

klad na turnaj v šestkovém volej-
bale, proběhne rekreační utkání v 
plážovém volejbale, nejmenší ná-
vštěvníci budou mít k dispozici 
pískoviště a bazének pro osvěžení. 
Zábavu jsme vymysleli také pro 
dospěláky, ale tu bych nerada pro-
zrazovala dopředu. Lákadlem pro 
účastníky nad 15 let je vyhlášení 
kulinářské soutěže o originální ce-
ny,“ uvedla jedna z organizátorek, 
Pavla Postulková. 
Mladí volejbalisté nebudou v 

Hlučíně zahálet ani o letních 

prázdninách. Od 8. do 12. červen-
ce pro ně volejbaloví trenéři při-
pravili již po páté volejbalové sou-
středění mládeže do 15 let.
Děti nebudou ladit jen volejbalo-

vou formu na nadcházející sezónu, 
ale užijí si spoustu zábavy a leg-
race. Již tradičně se k nám připo-
jí hráči a hráčky ze Zlatých Hor, 
Kravař a Dolního Benešova. Celý 
kemp se ponese v „indiánském du-
chu“.  V jeho průběhu budou mu-
set zdolávat nejrůznější překážky, 
plnit úkoly, naučí se spoustu věcí. 
„Ráda bych poděkovala pa-

nu Mirku Všetečkovi, řediteli ZŠ 
Rovniny, který nám umožnil vy-
užívat prostory ZŠ a tak můžeme 
náš kemp zrealizovat. Také mne 
velmi těší vstřícný přístup vede-
ní TJ Hlučín, především Františka 
Košaře, ve kterém mám pro reali-
zaci ne/jen volejbalového soustře-
dění velkou oporu. Pevně věřím, 
že si všichni užijeme jak sportová-
ní, tak i spoustu zábavy,“ uvedla 
organizátorka volejbalového kem-
pu Veronika Zoubková.          (red) 

Přijďte s námi ukončit 
volejbalovou sezónu mládeže Ve dnech 16. - 17. 4. 2019 se v 

Ivančicích uskutečnilo republi-
kové finále sportovní ligy škol v 
házené dívek. 
Mezi sebou se utkali vítězo-

vé kvalifikačních utkání: OA Pl-
zeň, SOŠ pro administrativu EU 
Praha, Gymnázium Čajkovského 
Olomouc, Gymnázium J. Blaho-
slava Ivančice, OA a HŠ Havlíč-
kův Brod a družstvo naší školy 
- Gymnázia J. Kainara Hlučín, 
které reprezentovalo Moravsko-
slezský kraj. První turnajové klá-
ní proběhlo ve skupinách a druž-
stva na 1. a 2. místě postoupila 
do semifinále. V semifinálovém 
utkání se naše děvčata potkala s 
vítězem skupiny B -  družstvem 
Gymnázia Čajkovského Olo-
mouc. S velkým brankovým roz-
dílem toto utkání vyhrály a po-
stoupily do  finále. Finálovým 
soupeřem byl vítěz druhého se-
mifinále  - domácí družstvo  po-
řádající školy  gymnázia Ivan-
čice. Naše družstvo hrálo ve 
složení : Eliška Desortová 4.A, 
Adéla Kovalová VI, Andrea Ski-
bová VI., Štěpánka Czyzová 

3.A, Barbora Dostálová 2.A, Bá-
ra Jedličková 2.A, Barbora Ku-
bová III., Magdaléna Porwolo-
vá V., Karla Schwenznerová VI, 
Nela Starowiczová VI a Barbora 
Lazarová VI. Utkání bylo velmi 
vyrovnané, obě družstva se stří-
dala ve vedení, ale  nakonec přes 
velké nasazení a bojovný výkon 
naše házenkářky o 2 branky finá-
le prohrály. V konečném výsled-
ku  skončily na krásném 2. místě 
v republice  a za to jim patří ve-
liké poděkování a veliká gratula-
ce. Splnily slib, který si daly před 
2 lety v Plzni, kde skončily na 5. 
místě,  že příště skončí na bedně 
a vyšlo to.
Eliška Desortová byla vyhlá-

šena nejlepší střelkyní turnaje, 
Adéla Kovalová dostala ocenění 
jako hráčka turnaje a Andrea Ski-
bová byla zařazena jako brankář-
ka do all stars týmu. Takže ještě 
jedna velká gratulace a poděko-
vání za skvělou reprezentaci naší 
školy -  Gymnázia J. Kainara, na-
šeho města Hlučín i Moravsko-
slezského kraje.                           

Marta Humplíková

Házenkářky uspěly, jsou stříbrné
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Letošní školní rok Základní 
školy a mateřské školy v Hlučíně 
- Darkovičkách probíhá ve zna-
mení matematiky a je provázen 
heslem „Autobusem se zvířátky 
cestujeme tam a zpátky“.
Pokusili jsme se přiblížit výuku 

matematiky nejen rodičům na-
šich školáků, ale dokonce i dě-
tem a kolegyním ve školce. Učili 
jsme zájemce proniknout do ta-
jů matematiky a nebát se nových 
zkušeností a přístupů!
A tak se stalo, že matematika 

nás provází celým rokem nejen 
ve vyučování, ale i při různých 
dalších příležitostech. Pro rodi-
če i děti bylo připraveno něko-
lik akcí, především matematické 
kavárničky, které byly zahájeny 
již podzimní besedou s PhDr. Ji-
tkou Michnovou a PhDr. Evou 
Bomerovou (spoluautorky učeb-
nice matematiky podle prof. Hej-
ného). Při dalším setkání si pak 
mohli rodiče spolu se svými dět-
mi vyzkoušet práci v různých 
matematických prostředích, za-
přemýšlet nad některými příkla-
dy, ale také se odreagovat u dob-

Matematika v Darkovičkách: Jsou jedna a jedna víc než dvě?

ré kávy a zákusku. Leckdy to byl 
školák, který pomáhal svému tá-
tovi nebo mámě s příkladem, vy-
světloval, pomáhal s řešením. A 
jakou odezvu měla akce u rodi-
čů? „Hezké a poučné odpoled-
ne.“ „Skvělá organizace, děti se 
radovaly.“ „Bylo to prima.“ „Pa-
ráda.“
S matematikou se seznamují ta-

ké předškolní děti. V uplynulých 
měsících se starší děti ze školky 

vypravily se svými učitelkami do 
školy hned třikrát, aby se učily 
společně se školáky. Absolvova-
ly zde ve třetí, čtvrté a v páté třídě 
párovou výuku matematiky, kdy 
se společně věnovaly krychlo-
vým stavbám, krokování a zlom-
kům. Snažíme se tak týmovou 
prací efektivně propojovat čin-
nost mateřské a základní školy. 
Spolupracují nejen učitelky, ale 
i děti. Školáci zde plní úlohu ga-

ranta dítěti ze školky. Vedou své-
ho mladšího spolužáka, radí mu, 
pomáhají, prezentují a hodnotí 
společnou činnost.
Nadšení ze společné výuky in-

spirovalo paní učitelky k reali-
zaci matematické dílny, kdy do 
školky zavítali školáci ze třetí tří-
dy za těmi nejmenšími – tématem 
této dílny byly číselné představy 
a geometrické tvary.
A jsou opravdu jedna a jedna 

víc než dvě? Pro nás ano. Chce-
me, aby se děti v matematice na-
učily nejen dobře počítat, ale aby 
získaly také přidanou hodnotu – 
naučily se přemýšlet a svá tvrze-
ní, ke kterým samostatně dojdou, 
obhajovat. Chceme, aby matema-
tika vycházela ze zkušeností dětí, 
vedla k rozvoji osobnosti každé-
ho žáka, nabízela různé způsoby 
řešení a otevřenou diskuzi me-
zi žáky. Zároveň má odbourávat 
strach a nejistotu a přinášet ra-
dost z poznání. Matematika se u 
nás neučí, matematika se žije!

Ludmila Keršnerová 
Petra Hrabovská

učitelky ZŠ a MŠ

Matematická dílna dětí zš s předškoláky.

Soutěže „Co umíš, znáš, dove-
deš”, která byla již tradičně po-
řádána v letošním roce na ZŠ 
Generála Svobody v Hlučíně na 
téma Naše tělo, se zúčastnila tří-
členná družstva škol opavského 
okresu. 
Soutěžící to opravdu neměli jed-

noduché. Čekalo na ně pět úko-
lů z oblasti sportu, hudby, smy-
slového vnímání, ručních prací a 
třicet pět vědomostních otázek. 
Vždy po zodpovězení sedmi otá-
zek plnili úkol - rozvazovali uz-
ly na švihadlech, zpívali písně, 
ve kterých zaznívá část lidské-
ho těla. Se zavázanýma očima 
ochutnávali a rozeznávali broko-
lici, čichali ke koření hřebíčku a 
ohmatávali neoloupaný ořech. 
Při plnění dalšího zadání zná-
zorňovali pomocí úderů na zvon 
tlukot srdce. Na závěr se soutě-
žící pořádně zapotili. Měli pomo-
cí jehly, nitě, knoflíků a kartóno-
vého papíru vyrobit reálný model 

Hlučínští žáci uspěli v soutěži
Co umíš, znáš a dovedeš

lidské postavy skládající se ze 
šesti částí. Nezahálel ani učitel-
ský doprovod. Byl pro ně připra-
ven kvíz v podobě dvanácti zá-
ludných a zajímavých otázek, 
jež museli rozlousknout. Všich-
ni soutěžící se velice snažili, ale 
vítěz může být jen jeden. Vyhrá-
la ZŠ při zdravotnickém zařízení 
v Opavě. Naše družstvo ve slože-
ní Marie Černá, Lukáš Vyhňák a 
Adam Izvorský obsadilo krásné 
druhé místo. Blahopřejeme!

Silvie Wittková
asistentka pedagoga 

ZŠ Gen. Svobody

Město Hlučín navštíví dne  4. 6. 
2019  v odpoledních hodinách od 
16:00 do 17:00  
peloton cyklistů v 
rámci velké spor-
tovní akce NA 
KOLE DĚTEM.  
Město Hlučín bu-
de v desátém ju-
bilejním roční-
ku zastávkovým 
městem veřejné 
sportovně – cha-
ritativní cyklo tour akce podpo-
rující onkologicky nemocné děti.  
Mezi aktivními cyklisty nebu-
dou chybět významné osobnos-

ti, úspěšní sportovci a známé tvá-
ře. Peloton cyklistů dojede silnicí 

od obce Kozmi-
ce, na Mírovém 
náměstí budou 
cyklisté přivítá-
ní starostou měs-
ta a poté budou 
pokračovat směr 
Ostrava. Míro-
vé náměstí nebu-
de uzavřeno pro  
parkování aut, 

pouze žádáme o zvýšenou tole-
ranci při průjezdu cyklistického 
pelotonu městem v odpoledním 
čase.                                         (kre)

Na kole dětem s Josefem 
Zimovčákem zavítá do Hlučína

Dům dětí a mládeže v Hlučíně 
zve všechny děti i rodiče na pří-
jemné setkání na zahradě DDM, 
kde společně mohou oslavit Den 
dětí. 
Akce se koná v sobotu 8. červ-

na od 14:30. „Těšit se můžete 
na soutěže a hry, výtvarnou díl-
ničku, malování na obličej a ta-
ké na možnost opékání. Párky a 
chléb si vezměte s sebou,” zvou 
na událost organizátoři.         (red)

Den dětí můžete oslavit v DDM
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unikÁtní a v česku zCela 
ojedinělé pRopojení 
klasiCkéHo syMFoniCkéHo 
oRCHestRu a taneční 
Hudby přinese pRojekt 
syMpHoniC danCe MusiC. 

Během 90 minut dlouhé show 
zahraje Janáčkova filharmonie 
Ostrava společně s oceňovaným 
Djem Lukášem Ščurkem alias Dj 
Lowa tři desítky největších svě-
tových tanečních hitů. Například 
písně francouzského dua Daft 
Punk, amerického producen-
ta Rogera Sancheze či legendár-
ních uskupení jako The Chemical 
Brothers či The Prodigy. Pěvecky 
se s projektem spojila i držitelka 
Ceny Thalie zpěvačka Dasha. 
Premiéru Symphonic Dance 

Music bude mít 26. července na 
festivalu Štěrkovna Open Music 
v Hlučíně. Právě v jeho produk-
ci projekt vzniká. „Připravovaná 
show bude navíc provázena pů-
sobivou audiovizuální show. La-
serové efekty zajišťuje světová 
špička v oboru společnost Kvant 
z Bratislavy. Projekce připravu-
je VJ Martin,“ uvedl za produkci 
projektu jeden z pořadatelů festi-
valu Matěj Ostárek. Nové aranže 
známých skladeb napsal hudeb-
ník a člen Cílové skupiny Tomá-
še Kluse Jan Lstibůrek. Nad pro-
jektem strávil stovky hodin. 
„Začal jsem v lednu. Práci do-

končuji v těchto dnech.  Jde 

Unikátní hlučínský projekt Symphonic Dance Music 
propojí na štěrkovně orchestr a světovou taneční hudbu

opravdu o mimořádný projekt. 
Když jsem poprvé dostal nabíd-
ku, neváhal jsem a rychle sou-
hlasil. U toho jsem prostě musel 
být,“ řekl absolvent konzervato-
ře Jaroslava Ježka obor baskyta-
ra a skladba. 
Lstibůrek také sestavil dopro-

vodnou kapelu. Na bubny bu-
de hrát Zbyněk Raušer z kapely 
Portless, na baskytaru Matěj Ha-
vlíček, který hraje se skupinou 
Fast Food Orchestra. Za perku-
se usedne Stanislav Vít z kape-
ly United Flavour. Kryštof Pobo-
řil bude hrát na klávesy a zároveň 
bude pomáhat s celkovou hudeb-
ní produkcí a sound designem. 
No a na kytaru bude hrát ostrav-
ský muzikant Rudy Horvat.
Asi polovina písní je zpívaných, 

což bude úkol zejména pro zpě-
vačku Dashu. „Má obrovský cit 
pro soulovou hudbu a zároveň 
má neuvěřitelně zajímavý fee-
ling, navíc je to profesionálka a 
dokáže se orientovat v partitu-
ře, což je také důležité. Budeme 
mít také sboristy Naďu Weppero-
vou, Alenu Průchovou a Adama 
Koubka. Tři desítky vybraných 
skladeb pojal jako jednu dlouhou 
píseň. 
„Bude to velká párty. Z někte-

rých skladeb jsme použili jen 
hlavní motiv. Jiné zahrajeme ce-
lé,“ dodává Dj Lukáš Ščurek. 
Společně s aranžérem do projek-
tu zakomponovali i řadu překva-
pivých momentů. „Orchestr hraje 
velkou úlohu. Hodně na něm pro-
jekt stojí, rozhodně není jen kuli-

sou,“ řekl s tím, že velký prostor 
dostanou i světelné a laserové 
efekty.
Přípravu projektu podporuje 

Moravskoslezský kraj. „Janáčko-
va Filharmonie je něco jako ro-
dinné stříbro Moravskoslezského 
kraje. Jsme upřímně rádi, že je-
jí ambice nespočívají jen v bez-
chybném uvedení klasických ti-
tulů. Právě naopak. Náš orchestr 
hledá nové výzvy a s nimi posu-
nuje své vlastní hranice. Těšíme 
se, že Moravskoslezský kraj bu-
de s projektem Symphonic Dan-
ce Music reprezentovat skvě-
le i za hranicemi našeho kraje či 
v zahraničí," řekl náměstek mo-
ravskoslezského hejtmana Lukáš 
Curylo, který nad ním převzal zá-
štitu.
Projekt Symphonic Dance Mu-

sic přinese jedinečné propojení 
špičkového orchestru a DJské-
ho umění. Na pódiu se objeví na 
osm desítek umělců. Celkem se 
na projektu podílí víc jak 110 li-
dí. Realizační tým zahrnuje nejen 
orchestr, pro tento účel speciál-
ně sestavenou kapelu a pracovní-
ky techniky a produkce. Připojili 
se k nim i odborníci na světelné a 
laserové efekty či autor projekce 
VJ Martin. Po červencové premi-
éře bude projekt žít dál. 
Další informace zájemci najdou 

na webu projektu www.sympho-
nicdancemusic.cz.       

 David Moravec

aranží koncertu se ujal jan lstibůrek.     Foto: www.cross-country.cz

Bohužel nastaly dvě změny v 
programu festivalu Letní šapitó. 
Jan Kraus ukončil spolupráci s 
agenturou, která zajišťovala jeho 
vystoupení a všechny domluve-
né pořady zrušil. V případě před-
stavení Arthur a Clair se nestih-
la hra včas nastudovat a premiéra 
se odložila na podzim. Pořadatelé 
ale i přes nedostatek času doká-
zali zrušená představení nahradit. 
Vstupenky zůstávají v platnosti, 
popřípadě je mohou jejich maji-
telé vrátit v místě, kde je zakou-
pili. Festival se uskuteční od 11. 
do 16. června 2019 na hlučínské 

štěrkovně. „Moc nás změny mr-
zí, ale jsou to věci, které nedoká-
žeme ovlivnit. Věříme, že i nově 
nasazená představení si naši di-
váci užijí,” uvedl za pořadatele 
David Moravec.
Místo talk show s Janem Krau-

sem diváci uvidí komediální di-
vadlo. Přijede představení Na 
ostro s Romanem Štolpou, Kate-
řinou Kornovou, Jaroslavem Sy-
palem v hlavních rolích. Komedii 
diváci uvidí i místo představení 
Arthur a Clair. Do programu po-
řadatelé zařadili inscenaci Kdy to 
bylo naposledy. Brilantní kome-

die z pera francouzského drama-
tika je zárukou velmi dobré zá-
bavy s možností zamyšlení nad 
vztahy mezi muži a ženami.
Změnil se i program pro školy 

a školky. Pro nejmenší diváky z 
mateřských škol se bude hrát po-
hádkové a písničkové pásmo Z 
pohádky do pohádky, starší děti 
z prvního stupně základních škol 
uvidí představení O Pračlovíčko-
vi. Jejich starší spolužáci z dru-
hého stupně a studenti gymnázia 
pak uvidí příběh Malý princ. Ví-
ce informací zájemci najdou na 
www.letnisapito.cz.               (dm)

Letní Šapitó hlásí hned dvě změny v programu
Sdružení obcí Hlučínska pořádá 

11.6.2019 od 9 hodin workshop 
Invazivní rostliny. Na akci se do-
zvíte, co jsou invazivní rostliny a 
jak se šíří, metody likvidace, le-
gislativní nástroje při nakládání s 
invazivními rostlinami, příklady 
dobré praxe na konkrétních úze-
mích. 
Workshop se koná v prostorách 

kulturního domu Bolatice. Pro-
jekt se koná v rámci programu 
Překračujeme hranice za podpo-
ry Evropské unie. Vstup je zdar-
ma.                                           (red)

Jak na invazní rostliny 
se dozvíte na workshopu
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Pivní slavnosti + Prajzská řezbářská show = 12. až 14.7.2019



Cestujete rádi? Fotíte a filmujete? Připojte se k nám!
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hlučínskénoviny

Mimořádné ocenění za propagaci města získal handicapovaný 
plavec Václav Dostál, který usiluje o účast na paralympiádě

Celkem 40 návrhů na vyhodnocení vý-
razných osobností a reprezentantů města 
Hlučína za rok 2018 přišlo letos na adresu 
městského úřadu. Návrhy na některé repre-
zentanty se přitom opakovaly. 
Komise pro tělovýchovu, sport a volný 

čas mládeže vyhodnotila 16 doručených ná-
vrhů z oblasti sportu a 13 návrhů na osob-
nost města. V kategorii jednotlivců v oblas-
ti sportu se umístil na 1. místě Günter Öhmt 
z Tenisového klubu Hlučín, 2. místo získala 
karatistka Nikola Chybíková, na třetím mís-
tě se umístil maratonec a lékař Jiří Bizoň. 
V kategorii kolektivu v oblasti sportu zís-

kal 1. místo Florbal Hlučín, muži A; 2. mís-
to FC Darkovičky, mladší žáci; 3. místo há-
zenkářky z hlučínského gymnázia.
V kategorii jednotlivců v oblasti kultury 

Komise pro kulturu, školství a vzdělávání 

navrhla ocenit reprezentanty za kulturní ob-
last bez určení pořadí. Celkem projednala a 
vyhodnotila 11 doručených návrhů z oblas-
ti kultury a 13 návrhů na osobnost města. 
Oceněnými jsou houslistka Irena Dřevjaná, 
kostymérka Eva Kotková, oblíbený průvod-
ce Arnold Dudek a bobrovnický hasič Emil 

Pospiech. V kategorii kolektivu v oblasti 
kultury ocenilo město Hlučín spolek AGRI 
NOSTRA Hlučín.
Výraznou osobností roku 2018 ve městě 

Hlučíně se stala Šarlota Kubálková, ocenění 
získala za celoživotní přínos kulturního ži-
vota v oblasti hudby.  
Komise pro tělovýchovu, sport a volný čas 

mládeže spolu s odborem rozvoje navrhla 
předat ještě mimořádné ocenění za výbor-
nou propagaci města Hlučína dvacetiletému 
plavci Václavu Dostálovi. Václav je han-
dicapovaný sportovec, který se účastní zá-
vodů v plavání s dobrými výsledky a jeho 
snem je dostat se na paralympiádu. Letos se 
zúčastnil náročných parasportovních světo-
vých her ve Švédsku na Malmö Open, kde 
se ve všech plaveckých stylech umístil do 
10. místa.                                                 (red)

Město letos odMění 
občany Hlučína za 
včasnou platbu poplatků 
za koMunÁlní odpad.

Občanům, kteří předloží doklad 
o zaplacení poplatku za likvida-
ci komunálního odpadu ve městě 
Hlučíně, nabízí hlučínská radnice 
zvýhodněný vstup do Sportovně 
rekreačního areálu na břehu Hlu-
čínského jezera.
Permanentku s výhodnějším 

vstupem si každý občan Hlučí-
na může vyzvednout v pokladně 
rekreačního areálu po předložení 
voucheru, který získá na poklad-
ně Městského úřadu Hlučín po 
úhradě odpadu v termínu do 30. 
6. 2019, a prokázání se dokladem 
totožnosti. Permanentka se vydá-
vá na konkrétní osobu a je nepře-
nosná. Cena běžného vstupné-
ho na celou sezónu je 690 korun. 
Cena zvýhodněné permanentky 
s „odpadovým” voucherem však 

Za včasnou platbu odpadu na štěrkovnu výhodněji

bude pro dospělé pouze 190 ko-
run a pro děti, studenty do 26 let 
a důchodci jen 100 korun na ce-
lou sezónu.
 Již ve druhé polovině ledna by-

ly lidem v Hlučíně složenky k 
úhradě poplatku rozneseny. Ne 
vždy se však složenky podařilo 
doručit. Někde chyběly nebo ne-
byly označené schránky na dopi-

sy, případně chyběla čísla na do-
mech. Fakt, že složenka nebyla 
doručena, ale není omluvou pro 
jeho nezaplacení poplatku. Ka-
ždý poplatník je v souladu s vy-
hláškou města č. 3/2018 povinen 
tento poplatek zaplatit bez ohle-
du na to, zda složenku obdržel 
či ne. Výše poplatku je 550 Kč. 
Termín pro platbu je nejpozdě-

ji do 30. 6. 2019. U každé platby 
je třeba vždy uvést správný vari-
abilní symbol. Pokud ho nezná-
te, bude vám na požádání sdělen 
Martinou Vjačkovou z odboru ži-
votního prostředí a komunálních 
služeb. Kontaktovat ji lze na e-
-mailové adrese vjackova@hlu-
cin.cz nebo telefonicky na čísle 
595 020 219.                        (red)

Ceny vstupného 
do Sportovně rekreačního 
areálu pro rok 2019

Po - Čt: dospělí: 25 kč
děti, důchodci, studenti do 
26 let: 10 kč
Rodinná vstupenka: 50 kč

Pá - Ne: dospělí: 40 kč
děti, důchodci, studenti do 
26 let: 20 kč
Rodinná vstupenka: 90 kč

Permanentka:
nepřenosná sezónní 690 kč

Foto: kamil vitásek

MÍSTO KYTIČKYnMEDAILONEK ZAJÍMAVÝCH OSOBNOSTÍ HLUČÍNAn

Pana Jiřího Sonnka mnozí znají, 
ale pro ostatní bych ho ráda před-
stavila. Slíbil mi, že jako pamět-
ník bude posílat do HN příběhy 
z historie Hlučína a okolí, jak je 
má uložené ve vzpomínkách, ale 
také z exotických cest po světě a 
rád se podělí o nejrůznější nápa-
dy své badatelské činnosti.
Čtenáři Hlučínských novin si 

jistě vzpomenou na záhadu hlu-
čínské bábovky, kterou úspěšně 
vyřešil.
Narodil se v roce 1947 v Opa-

vě, ve škole na Dlouhoveské uli-
ci strávil tři roky za vedení pa-
ní učitelky Pavlíčkové, základní 
školu pak dokončil ve škole na 
ulici Generála Svobody a v Hlu-
čínském gymnáziu. Absolvovat 

Jiřího Sonnka lákají tajemství světa
přijímací zkoušky na gymnázi-
um mu nebylo doporučeno s po-
známkou, že nevstoupil do pi-
onýrské organizace, ČSM a v 
minulosti byl dokonce ministran-
tem v kostele sv. Jana Křtitele. 
Vyučil se opravářem televizorů 

v Lipníku nad Bečvou. Po dvou 
letech praxe se vytrénoval na hle-
dání nejzapeklitějších poruch 
tehdy hodně poruchových elek-
tronických zařízení. Na vojenské 
službě u tankového praporu v Tá-
boře opravoval vysílačky a hovo-
rové zařízení tanků. Po skončení 
dvouleté základní služby nastou-
pil jako elektronik do VŽKG, kde 
pracoval na poruchové službě 
elektronických zařízení ve všech 
objektech VŽKG. Zde se sezná-
mil s celým provozem, od aglo-
merace přes vysoké pece, oce-
lárny, válcovny a strojírny, až po 
obří zalomené hřídele. Samozřej-
mě opravoval televizory nadří-
zeným v kancelářích i v soukro-
mí. Po třech letech, kdy mu bylo 
sděleno, že vyšší platové zařaze-
ní může získat až tehdy, když ně-
kdo s vyšší kvalifikací odejde do 
důchodu nebo zemře, přešel do 
Severomoravských plynáren, kde 

udržoval a budoval zařízení pro-
tikorozní ochrany plynovodů po 
celé Severní Moravě.
V roce 1989, okamžitě jak to 

bylo možné, založil svoji fir-
mu ELEKTROKOROZE, která 
se zabývá katodickou ochranou 
ocelových plynovodů, vodovo-
dů, mostů a nádrží. To mu, po od-
stranění elektrického ohradníku 
se západní hranice, umožnilo po-
znávat realitu svobodného světa. 
Postupně navštívil mnohé země, 
namátkou Nepál, Indii, Sumatru, 
Venezuelu, Thajsko, Egypt, Izra-
el a další. Zajímá se především o 
archeologii, původní etnika včet-
ně Grawettienců (lovci mamutů) 
a stará řemesla. 
I v důchodovém věku aktivně 

pracuje ve své firmě, a ještě stačí 
publikovat své nápady, vydávat 
knihy a jak slíbil, posílat příspěv-
ky do HN, s kterými nás bude po-
stupně seznamovat.

Kristina Neničková

Redakce HN ráda uvítá podob-
né příspěvky a vzpomínky na sta-
rý Hlučín a historii Hlučínska 
od dalších přispěvatelů pro naše 
čtenáře.

Konec  školního roku je za dveř-
mi a naše děti v červnu dostanou 
poslední vysvědčení od paní uči-
telky Hany Venglářové. Od skvě-
lé paní učitelky, která je provedla 
všemi pěti lety prvního stupně ZŠ 
Darkovičky a naučila je mnohem 
více než požadují osnovy - jak 
pracovat ve skupině, naslouchat 
druhým, sám sebe ohodnotit či ří-
ci svůj názor. Za to všechno Vám, 
paní učitelko, patří veliký dík! 
Také chceme poděkovat paní ře-

ditelce Monice Kamradkové, pod 
jejímž vedení je naše škola mís-
tem, kde se děti i rodiče cítí dobře 
a na které budeme dlouho všichni 
vzpomínat.
Nesmíme zapomenout ani na 

ostatní paní učitelky a další za-
městnance školy - děkujeme a 
přejeme našim dětem, aby je po 
skvělém startu čekalo i stejně 
skvělé pokračování na dalších 
školách.                      Rodiče dětí 

5. ročníku ZŠ Darkovičky

PODĚKOVÁNÍn

Přivítali jsme:
Matyáš Sonnek *2019
Maxmilián Valenta *2019
Amálie Kaniová *2019
Tomáš Gajda *2019
Stela Lorencová *2019

Obyvatelé a přátelé hlučínské 
části Rovniny se mohou opět tě-
šit na tradiční Veselici Rovniny. 
Tentokrát se za podpory Osadní-
ho výboru Rovniny, města Hlučín 
a společnosti Seadon uskuteční  
8. června od 15. hodin na fotbalo-
vém hřišti za bývalým agitačním 
střediskem. Během odpoledne 
vystoupí přerovská formace Dan-
dy Band. Připraven bude i atrak-
tivní program pro děti v podobě 
velkého skákacího hradu, malo-
vání na obličej či dočasného teto-
vání.                  David Moravec

Veselice Rovniny 

pro všechny milovníky cestování, outdoorových aktivit a výprav za poznáním jiných zemí, kultur a přírodních zají-
mavostí připravuje spolek Miniscéna bez pódia cestovatelský festival ozvěny, který proběhne 8-10. listopadu 2019 
v zámeckém klubu hlučínského zámku. Hlavní náplň festivalu se už začíná tvořit filmy a komentovanými slideshow 
oslovených partnerů, stejně tak jako příprava výstavy fotografií, přednášek a dalších doprovodných aktivit. vyzýváme 
všechny zájemce o prezentaci svých zážitků z cest za poznáním, aby se podíleli svým příspěvkem na programu festi-
valu. vítáme cestovatele pěšky, na kole, motorce či autem, stopem, na koni, nebo lodí, prostě všechny, kteří poznali 
vůni dálek, objevování a dobrodružství. své nabídky a dotazy posílejte na ivan.kula@email.cz.                            Ivan Kula





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,

Příměstský jezdecký tábor
JK Baloušek
Hlučín Jasénky

O prázdninách
pořádáme příměstský

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

5. - 9. 8., 19. - 23. 8.
Více informací na mailu staje.balousek@seznam.cz

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

široký výběr letniček



on-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

Hledáme do našeho mladého 
kolektivu servírku/číšníka na 
HPP s nástupem od  1.9.2019

Bližší  informace  705 109 221

Penzion 
Velký Mlýn Hlučín

Placené články 
na Internetu. 

Aby se o Vás vědělo.

www.placla.eu



n KAM V HLUČÍNĚ V MĚSÍCI ČERVNU
1. 6.  – 30. 6. 9.00 - 17.00 výstava vládci noci Muzeum Hlučínska

4. 6. 9:30 bešeda u kafeja kavárna logr

6. 6. 16:00 zastupitelstvo kulturní dům

7. 6. 17:00 gymplFest Hlučínské jezero

8. 6. 14:30 den dětí zahrada ddM

8. 6. 15:00 veselice na Rovninách Fotbal. hřiště Rovniny

11. 6. – 16. 6. 19:30 letní šapitó             Hlučínské jezero

12. 6. 15:00 setkání jubilantů kulturní dům

13. 6. 18:00 závěrečný a absolventský koncert tan. oboru zuš kulturní dům

15. 6. 13:45 Festival hasičských přípravek bobrovníky

15. 6. 18:00 svatováclavský hudební festival červený kostel

16. 6. 17:00 závěrečné vystoupení baletu Hlučín kulturní dům

18. 6. 9:30 bešeda u kafeja kavárna logr

19. 6. 16:30 setkání s občany na téma doprava ve městě kulturní dům

21. 6. 10:00 den jógy park u zámku, dpvH

21. 6. 18:00 Rathause - jazzový večer atrium radnice

22. 6. 10:00 street basketball - turnaj Hlučínské jezero

27. 6. 19:00 Mezinárodní hudební festival leoše janáčka červený kostel

29. – 30. 6. 9:00 Mezinárodní výstava lilií červený kostel

29. 6. 15:00 super den Hlučínské jezero

Připravujeme:
5. 7. letní kino darkovičky

6. 7. letní kino Rovniny

7. 7. 14:00 Festival kultury a hlučínských řemesel Mírové náměstí

12. – 14. 7. american grill party Hlučínské jezero

12. – 14. 7. pivní slavnosti a prajzská řezbářská show Hlučínské jezero

19. 7. letní kino Malánky

25. – 27. 7. štěrkovna open music Hlučínské jezero

Výstava Vládci noci 
představí noční tvory
Muzeum Hlučínska připravilo 

jedinečnou výstavu poodhalující 
tajemství světa živočichů, jejichž 
aktivita začíná za soumraku a vr-
cholí v noci. 
„V zatemnělých prostorách, na-

podobujících přirozené prostředí 
těchto zvířat, se návštěvník po-
hybuje jen za svitu baterky. Uvi-
dí, jak a pomocí čeho se zvířata 
ve tmě orientují, jaký vliv má na 
jejich život člověk, který už dáv-
no nechodí „spát se slepicemi“. 
Zjistí, co je to světelný smog a co 
způsobuje nejen zvířatům, ale i 
lidem,” zve do netradiční expozi-
ce ředitel Muzea Hlučínska Me-
toděj Chrástecký. 
V simulaci lesa, dvora, mokřa-

du nebo louky jsou nainstalová-
ny desítky dermoplastických pre-
parátů hlodavců, ptáků i větších 
zvířat (liška obecná, rys ostrovid, 
srnec obecný či prase divoké…). 
Nenechte si ujít tuto jedinečnou 
příležitost! Výstava, která začala 
v muzeu koncem května, bude k 
vidění do počátku listopadu.                              

(red)
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