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hlučínskénoviny
Ve čtvrtek 13. 6. 2019 byly v industriál-

ních prostorách Kompresorovny areálu Lan-
dek Park slavnostně vyhlášeny výsledky 13. 
ročníku soutěže „Stavba Moravskoslezského 
kraje 2018“. V kategorii stavby občanské vy-
bavenosti - novostavby získalo město Hlučín 
čestné uznání za novostavbu tělocvičny Hlu-
čín-Darkovičky a v kategorii stavby občan-
ské vybavenosti - veřejná prostranství získalo 
město čestné uznání za veřejný prostor před 
KD Hlučín včetně parkových ploch. 
Slavnostního galavečera se zúčastnilo přes 

250 významných osobností a hostů, kteří 
mohli sledovat udílení cen nejen v šesti zá-
kladních kategoriích, ale také v dalších spe-
ciálních cenách. 
Hlavním cílem soutěže je prezentace a pro-

pagace kvalitních projektů a staveb, jakož i 
přiblížení nejlepších stavebních děl a jejich 
tvůrců širší laické i odborné veřejnosti. Sou-

Hlučín získal dvě ocenění za stavby roku
časně si soutěž klade za cíl zviditelnit pro-
jekční, dodavatelské a investorské subjekty, 
mající sídlo v Moravskoslezském kraji a svá 
díla realizují v kraji a nově i mimo území na-
šeho kraje.
Jedenáctičlenná odborná porota se skládá ze 

zástupců vyhlašovatelů – Svazu podnikatelů 
ve stavebnictví, České komory autorizova-
ných inženýrů a techniků, Obce architektů a 
Moravskoslezského kraje.
Jednotlivé stavby byly posuzovány zejmé-

na podle kritérií jako celkový stavebně archi-
tektonický výraz a zakomponování stavby do 
okolního prostředí, kvalita a jakost staveb-
ních prací, vhodnost použití stavebních mate-
riálů a výrobků, plnění funkčních požadavků 
a koncepční řešení stavby a zvláštní přednosti 
stavby, např. originalita konstrukčního řeše-
ní, energetická úspornost, ekologické hledis-
ko apod.                                                   (kne)

V rámci kulatého stolu, kte-
rý se uskutečnil 19. června v 
Kulturním domě Hlučín, před-
stavilo vedení města svůj ná-
vrh na změnu systému parko-
vání od 1. 1. 2020, ke kterému 
se měli možnost občané osob-
ně vyjádřit. 
Město Hlučín a Haskoning 

DHV Czech Republic, spol. s 
r.o. jako zpracovatel Doprav-
ního generelu města Hlučína 
vyhodnotili získané podklady 
pro možné zlepšení dopravy 
ve městě.
„Jedná se o dokument kon-

cepčního a strategického cha-
rakteru. Analýza stávající do-
pravně-bezpečnostní situace a 
návrh dopravně-inženýrských 
opatření ve městě Hlučín zjis-
tila současný stav dopravy 
ve městě zejména s důrazem 
na bezpečnost všech účastní-
ků provozu na pozemních ko-
munikacích, dále návrh nové 
cyklistické trasy a autobuso-
vé obslužnosti a mnoho další-

Připravované změny systému parkování od nového roku

ho. Cílem je dosažení adekvátní 
úrovně bezpečnosti a plynulos-
ti všech druhů dopravy na území 
sledované lokality města Hlučín,” 
uvedl Martin Krejší ze zpracova-
telské firmy Haskoning DHV.
V rámci krátkodobého stání na 

Mírovém náměstí se bude platit 
parkovné ve výši 5 korun za ka-
ždou započatou půlhodinu stání.  
Parkovací karty budou vydává-

ny na registrační značku vozidla. 
Změní se způsob prodeje parko-
vacích karet, který bude probí-
hat v několika vlnách. Nejdříve 
budou prodány parkovací kar-
ty výhradně fyzickým osobám, 
které mají místo trvalého poby-
tu v bytovém domě, resp. do-
mě společného bydlení (niko-
liv rodinném domě) v příslušné 
parkovací zóně a zároveň jsou 

vlastníky motorového vozi-
dla. Vozidlo musí být registro-
váno na jejich jméno, příjmení 
a rodné číslo, nikoliv na IČO. 
Následně pak budou karty 

nabídnuty nájemníkům bytů 
v bytovém domě, resp. domě 
společného bydlení (nikoliv 
rodinném domě), pokud bu-
dou zároveň vlastníky motoro-
vého vozidla, které je registro-
váno na jejich jméno, příjmení 
a rodné číslo, nikoliv na IČO, a 
až nakonec ostatním kategori-
ím žadatelů o parkovací karty. 
Konečné znění příslušných 

dokumentů budou projednány 
Radou města Hlučína nejpoz-
ději v září 2019 tak, aby bylo 
pro rok 2020 vše včas připra-
veno. Podrobný popis celé-
ho návrhu najdete zveřejněn 
na webu a facebookové strán-
ce města. 
Prosíme občany, aby poda-

li své návrhy na případné další 
změny k uvedenému návrhu do 
konce srpna 2019.              (red)       

Nová pravidla čeká například vydávání parkovacích karet ve městě    
Foto: Michal Kubíček

Starosta města Pavel Paschek nad ocenění-
mi za novostavbu darkovičské tělocvičny a 
úpravy před hlučínským kulturním domem 
neskrýval radost.      Foto: Kristina Neničková
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Milí spoluobčané, 
opět zde máme oblíbené období 

našich dětí. Čas prázdnin zna-
mená i pro nás dospěláky, že by-
chom se mohli více věnovat sami 
sobě, svým nejbližším, svým ko-
níčkům a dosyta si tak užít svou 
dovolenou. Já tu svou pracovní 
dovolenou absolvoval již kon-
cem května společně s ostatními 
starostkami a starosty Hlučínska 
v italské Kalábrii, kde jsme kro-
mě Santa Maria del Cedra na-
vštívili starosty dalších asi 10 
měst. Během těchto setkání jsme 
se zajímali nejen o to, jak se sta-
rají o rozvoj cestovního ruchu, 
ale i o každodenní život obča-
nů, spolků či samotných radnic. 
A mohu vám říci, že v mnohých 
činnostech jako je např. odpa-
dové hospodářství nebo starost 
o seniory, jsme na daleko vyšší 
úrovni.
Také jsme s paní mistostarost-

kou v červnu byli na zájezdu se 
seniory, který pro ně již řadu let 
pořádá jedna z  osobností naše-
ho města za rok 2018, pan Ar-
nold Dudek. Přesvědčili jsme 
se, že si své ocenění opravdu za-
sloužil.
Doba prázdnin je hlavně dobou 

zvýšeného pohybu lidí, automo-
bilů, cyklistů či motorkářů. Dej-
te, prosím, pozor na sebe, své 
nejbližší i na ostatní kolem vás. 
Užijte si volna, sluníčka, našeho 
jezera, kde máte pro letošek zvý-
hodněný vstup a při svých ces-
tách mimo Hlučín čerpejte pod-
něty, které nám všem pomohou 
zlepšit život v našem městě.

město

Desátý ročník projektu Na ko-
le dětem – ve znamení vrcholků i 
pádů. Ani dva pády Pepu Zimov-
čáka nezastaví. Příprava jedenác-
tého ročníku právě začala…
A je to. Desátý ročník veřejné 

cyklotour Na kole dětem je mi-
nulostí. Všechny kilometry jsou 
za námi. Zážitky a emoce z cesty 
už cyklistům ani ostatním účast-
níkům a divákům nikdo nevez-
me. A hlavně, nic nekončí, na-
opak další začíná. Nezbývá než 
bilancovat a spočtené peníze pře-
čarovat na neocenitelné dětské 
úsměvy a zážitky z rekondičních 
pobytů. 
Josef Zimovčák poslední ro-

ky nepromarnil. Věnoval je své-
mu projektu, který je prospěšný 
pro ostatní. Všechny ty měsíce a 
roky práce, neustálého objíždě-
ní naší vlasti nejen na kole, ale 
především autem, seznamová-
ní se s novými a novými lidmi a 
neúnavné šíření myšlenky, která, 
jak on sám říká, navrací úsměvy 
na dětské tváře. Všechno to mě-
lo, má a bude mít smysl. Ani dva 
pády Pepu Zimovčáka nezastaví. 
Jak všichni víme, nic není zadar-
mo. Klobouk dolů. Naštěstí na to 
není sám. 
Pojďme se ale na letošní ročník 

podívat podrobněji. Josef a jeho 
družina najeli vice než 1300 ki-
lometrů. Navštívili přes šedesát 

měst a obcí, kolik jich projeli asi 
ani nemožno spočíst. Z prodeje 
suvenýrů byl výnos 210 tisíc ko-
run. Do kasičky bylo vhozeno a 
poté pod úředním dohledem se-
čteno 73041 Kč. Dva originál-
ní zvony s logem Na kole dětem 
a podpisy od známých osobnos-
tí od mistra zvonaře z Orlických 
hor pana Jana Šedy byly vydra-
ženy za 85500 Kč. Dary měst a 
obcí v podobě šeků budou tepr-
ve sečteny. Co není možné vy-
číslit jsou slzy dojetí, milá a vře-
lá přivítání a překvapivě vysoké 
příspěvky na mnoha místech. To 
všechno stojí za tu dřinu!  Může-
me prozradit, že již teď víme, že 
to celé má smysl. Získané částky 
předčí ty loňské. Lidé byli vstříc-
ní, pokladnička a konto veřejní 
sbírky se rychle plnily menšími 
čí většími částkami.
Vyzdvihnout by si také zaslou-

žila skvělá práce Policie Čes-
ké republiky. Neumíme si před-
stavit, že by se až dvousethlavý 
peloton jen tak pohyboval po sil-
nicích v plném provozu. Právě 
policisté dokázali, jak dobře ma-
jí zmapovaný terén, zastavovali 
křižovatky, protijedoucí vozidla, 
uklidňovali nervózní řidiče. Také 
partneři projektu si zaslouží spe-
ciální dík. Bez nich by se také nic 
nemohlo odehrát.   
Až v dalších letech potkáte za-

čátkem června houf cyklistů v 
čele s bláznem na vysokém ko-
le a bude vás brzdit ve vaší ces-
tě, zpomalte, usmějte se, podpoř-
te je. Nikdy nevíte, zda někdy v 
budoucnu tihle borci nepodpoří 
vás nebo vaši rodinu. Nepřejeme 
si to nikdo. Ale nemůžeme zaví-
rat oči. Projekt Josefa Zimovčáka 
je opředen pozitivním nábojem 
a radostí ze setkání. Přidejte se 
příště k nám. Udělá vám to dob-
ře na srdci. 
Podtrženo sečteno: Josef se-

šit, nezlomen, mančaft ještě víc 
stmelen a drží.  Vy držte Pepo-
vi, nám a tedy především dětem, 
kvůli nimž šlapeme, palce. Děku-
jeme všem za přízeň a budeme se 
nesmírně těšit v dalším, již jede-
náctém ročníku, veřejné cyklo-
tour Na kole dětem.
Zastávka v Hlučíně byla úžas-

ná a velice si vážíme toho, že jste 
náš peloton tak vřele přivítali a 
pohostili. Program byl navíc na-
prosto fantastický a všichni si ho 
moc pochvalovali. Už teď se tě-
šíme na další ročník, který u vás 
slavnostně zahájíme.
Motto: Zdravý člověk má tisíc 

přání, nemocný jen jedno. A když 
onemocní dítě, je nemocná celá 
rodina. My se snažíme, aby to to-
lik nebolelo. Také díky vám se to 
snad trochu daří.        Petr Veselý

manager projektu 

Příští ročník Na kole dětem 
odstartuje z Hlučína

Starosta Pavel Paschek, cyklista Josef Zimovčák a lékař Pavel Pafko v Hlučíně.                    Foto: Ivo Dvořák
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RADA MĚSTA V ČERVNUn

město

n jmenovala s účinností od  
4. 6. 2019 členkou Komise pro 
městskou zeleň paní Magdu 
Kleinovou.

n projednala požadavek na 
zklidnění dopravy na ul. Du-
kelské a rozhodla provést na 
vozovce vodorovné dopravní 
značení V15 „Nápis na vo-
zovce” se symbolem „děti” v 
obou směrech.

n rozhodla o poskytnutí pří-
spěvku městským základním 
školám na lyžařský výcvik 
žáků 7. tříd ve školním roce 
2019/2020.

n rozhodla vydat potvrzení Mgr. 
Monice Kamradkové o pokra-
čování ve funkci ředitelky Zá-
kladní školy a mateřské školy 
Hlučín-Darkovičky.

n rozhodla omezit používání 
herbicidů na bázi glyfosátu ve 
městě při likvidaci plevelů na 
komunikacích a chodnících na 
nejnižší možnou míru, použí-
vat v nejnižší možné koncent-
raci dle aktuální potřeby.

n rozhodla založit chodníček 
u jezera a městský sad, zadat 
zpracování projektové do-
kumentace, podat výpověď 
z pachtu pozemku p.č. 4293/1 
v k.ú. Hlučín.

n projednala požadavek na 
zklidnění dopravy na ul. Rov-
niny v Hlučíně a rozhodla pro-
vést na vozovce vodorovné 
dopravní značení  - V18 „Op-
tická psychologická brzda” a 
V15 „Nejvyšší dovolená rych-
lost 50 km/hod” v obou smě-
rech.

n rozhodla o přijetí dotace 
z Operačního programu Život-
ní prostředí na projekt „Foto-
voltaická elektrárna pro Měst-
ský úřad Hlučín“.

Prázdninová 
otevírací doba 
knihovny a v KD
V červenci a v srpnu bude 

knihovna otevřena jen v pondělí 
8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hod. 
a ve čtvrtek  8:00 - 12:00 a 13:00 
- 18:00 hod. Pobočky v Bobrov-
níkách a Darkovičkách budou 
uzavřeny. 
Prázdninová otevírací doba po-

kladny v Kulturním domě Hlučín 
se také mění. Od 1. 7. do 16. 8. 
je zavřeno. Pokladna kulturního 
domu bude otevřena od 19. 8. do 
30. 8. PO – ST, PÁ: 9:00 – 15:30  
a ČT: 10:00 – 16:30.             (red)

Při posledních dvou svozech 
bioodpadů u rodinných domů za-
městnanci svozové firmy zjistili, 
že je v některých hnědých plas-
tových nádobách určených pouze 
na bioodpady rostlinného původu 
uložen i klasický komunální od-
pad. Tyto nádoby tedy nebyly vy-
vezeny. 
„Bioodpad není ukládán na 

skládku komunálních odpadů, 
ale na kompostárnu a kompost 
se dále využívá, proto komunál-
ní odpad nelze v žádném případě 
ukládat do nádob spolu s biood-

padem. Žádáme tedy občany, aby 
odpad důsledně separovali a ta-
to situace se neopakovala,” uved-
la Martina Vjačková z životního 
prostředí a komunálních služeb 
hlučínského úřadu. 
Zaměstnanci svozové firmy 

průběžně při svozu bioodpadu 
provádí namátkové kontroly, a 
jestli zjistí, že v nádobách je i ji-
ný odpad, nevyvezou je. Nádoba 
bude zase vyvezena až po té, co 
uživatel sjedná nápravu a odpad, 
který do hnědé popelnice nepatří, 
odstraní.                              (red)

Komunální odpad v hnědých 
popelnicích nebude vyvážen

Nezvyklá budova nedaleko vla-
kového nádraží mění svou tvář. 
Více než 130 let stará vodárenská 
věž, kterou město odkoupilo od 
Českých drah, získá brzy novou 
střechu z červených tašek. 
Jde se o udržovací práce na vě-

žovém vodojemu, který je chrá-
něnou kulturní památkou vede-
nou pod rejstříkovým č. 101521 
u NPÚ, a nemá přiděleno číslo 
popisné ani orientační. Věžový 
vodojem má osmiboký půdorys a 
čtyři podlaží - přízemí, dvě pat-
ra ve dříku a třetí patro s reservo-
árem. Výška vodojemu je 15,30 
m, výška dříku 8,65 m, vnitřní 
průměr dříku 292 cm, vnější prů-
měr dříku 368 cm. Rekonstrukce 
má za cíl zabránit další degrada-
ci kulturní památky a to realiza-
cí přesné kopie původního krovu 
a střechy.
Stavební úpravy spočívají v na-

hrazení poškozených prvků kro-
vu s kompletní výměnou střešní-
ho pláště dotčené části a to přesně 
dle původně použitých prvků a 
konstrukcí. Ocelová konstrukce 
bude doplněna o chybějící prv-
ky a celkově ochráněna proti ko-
rozi. Dřevěná část a krytina bu-
de zcela vyměněna. Zastřešení je 
provedeno krytinou z keramic-
kých pálených tašek „bobrovek“ 
na laťování. Odstín střechy bu-
de červený. Provede se komplet-

Rekonstrukce střechy objektu 
vodárny již započala

ní oplechováním okrajů střechy. 
V krovu budou vytvořeny v ka-
ždém druhém poli vikýřová ok-
na typu „volské oko“ dle původ-
ního řešení, tato čtyři okna budou 
následně zasklena. Okapový sys-
tém je navržen v rozsahu dle pů-
vodního rovněž z plechu. Svody 
jsou řešené u mansardové střechy 
jako dvouúrovňové a jsou svede-
ny prostupy ve střeše a ve fasádě 
do středu věže kde jsou vedeny 
až do přízemí, kde se napojí na 

stávající ležatou kanalizaci. Na-
pojení svodů na dešťovou kanali-
zaci bude provedeno za předcho-
zího pročištění a kontroly funkce 
potrubního vedení. Plánované 
dokončení je během srpna 2019. 
Realizace je spolufinancována 

ze státního rozpočtu v rámci Ha-
varijního programu Ministerstva 
kultury pro rok 2019. Stavbu re-
alizuje firma STAV MORAVIA 
s.r.o. z Ostravy v ceně cca jeden 
milión korun.                  (kne)

Zapojte se do tvorby strate-
gického plánu města Hlučí-
na. Nejen odpovědi na uvede-
né otázky, ale i vaše nápady a 
názory nás zajímají. Chceme 
to nejlepší pro město a obča-
ny. Odpovědi můžete vyplnit 
na webu zdrave-mesto.hlucin.
cz do 15. srpna 2019.       (red)

Plánujte budoucnost 
města i vy, zapojte se

Nová střecha bude kopírovat původní vzhled.      Foto: Kamil Vitásek
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Zastupitelstvo města Hlučí-
na vydalo Obecně závaznou vy-
hlášku č. 2/2019, kterou se stano-
ví systém shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů 
na území města Hlučína, včetně 
jejich rozložitelné složky a sys-
tému nakládání se stavebním od-
padem. Tato obecně závazná vy-
hláška nabyla účinnosti 26. 6. 
2019. 
Zcela nově se součástí měs-

tem Hlučín vytvořeného systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňová-
ní komunálních odpadů, vznika-
jících na jeho katastrálním úze-
mí, stalo rovněž zařízení pro sběr 
a výkup odpadů (sběrna) pro-

vozovaná obchodní společnos-
tí  EKO7 odpadové hospodářství 
s.r.o. na ulici Hlučínská 1359/2C) 
v Ludgeřovicích. Uvedený pro-
vozovatel zajistí řádnou eviden-
ci o množství a druhu sebraných 
odpadů od občanů obce Hlučín, 
s tím že tuto evidenci bude pře-
dávat městu Hlučín, které jí vy-
užije jako podklad pro obdržení 
příspěvku od společnosti EKO-
KOM, jenž bude použit na úhra-
du nákladů spojených s dotče-
ným  systémem. Každý z občanů 
města, kdo je zvyklý odvážet pa-
pírový či železný odpad do sběr-
ny v Ludgeřovicích, tak tímto 
může pomoci snížit náklady měs-
ta na provozování celého systé-
mu.  Odbor právní MěÚ Hlučín

Sběrna v Ludgeřovicích 
přináší zisk i pro Hlučín

Zatupitelé města počátkem červ-
na schválili zásady pro poskyto-
vání bezúročných půjček obča-
nům z rozpočtu města Hlučína na 
třetí kolo tzv. kotlíkové dotace v 
Moravskoslezském kraji.
Město Hlučín, ve snaze pomo-

ci občanům k překlenutí období 
mezi schválením dotace poskyt-
nuté v rámci dotačního programu 
a jejím následným vyplacením ze 
strany Moravskoslezského kraje, 
poskytuje bezúročné finanční zá-
půjčky z rozpočtu města a na vý-
měnu starých kotlů na pevná pa-
liva za kotle ekologické. Cílem 
dotačního programu je zlepše-
ní kvality ovzduší díky omeze-
ní primárních emisí znečišťují-
cích látek z lokálního vytápění 
domácností, a to prostřednictvím 
výměny kotlů na pevná paliva s 
ručním přikládáním, které nespl-
ňují požadavky 3., 4. nebo 5. tří-
dy dle ČSN EN 303-5, za nové, 
ekologické zdroje tepla.
Příkladem pro možný způsob 

ekologického zdroje tepla je ply-
nový kotel pana Aloise Sochy z 
Darkoviček. „Doufám, že i lidé 
v okolí budou natolik uvědomě-
lí, že si pořídí třeba právě z těch-
to dotací něco podobného jako já, 

Zásady pro poskytnutí půjček
na kotle byly schváleny

aby se nám tu společně lépe dý-
chalo a žilo. Pořizovací cena není 
malá, ale stojí to za to. Prostředí, 
ve kterém žijeme, je díky tomu 
čisté, a to za to stojí,“ uvedl Alois 
Socha. 
Uhradit lze předem veškeré vý-

daje na tepelné čerpadlo, kotel na 
biomasu se samočinnou i ruční 
dodávkou paliva, případně dal-
ší výdaje související s výměnou 
zdroje do 200 000 Kč. I plynové-
ho kondenzačního kotle případ-
ně další výdaje související s vý-
měnou zdroje do 150 000 Kč. Pro 
jednotlivé typy kotlů činí výše 
podpory ve 3. kole kotlíkových 
dotací dle Dotačního programu 

na tepelné čerpadlo až 80 % způ-
sobilých výdajů, nejvýše 120 000 
Kč. Na kotel na biomasu se sa-
močinnou dodávkou paliva až 80 
% způsobilých výdajů, nejvýše 
120 000 Kč a na kotel na bioma-
su s ruční dodávkou paliva až 80 
% způsobilých výdajů, nejvýše 
však jen 100 000 Kč. Výše pod-
pory u plynového kondenzačního 
kotle to je až 75 % způsobilých 
výdajů, nejvýše 95 000 Kč. Veš-
keré podklady jsou zveřejněny na 
webu města pod názvem Žádost 
o poskytnutí bezúročné zápůjč-
ky dle Zásad pro poskytnutí bez-
úročné finanční zápůjčky z roz-
počtu města Hlučína.            (kne)

OKÉNKO ÚŘADU PRÁCEn
Nezaměstnanost klesá

V měsíci květnu se v regionu 
Hlučína počet uchazečů o za-
městnání snížil o 24 a podíl ne-
zaměstnaných se zastavil na 
1,4 %, což je jedna z nejnižších 
hodnot v rámci Moravskoslez-
ského kraje. 
Na konci května 2019 bylo v 

evidenci celkem 424 uchaze-
čů o zaměstnání.  V meziroč-
ním srovnání to je o 131 ucha-
zečů méně než v květnu 2018. 
Volných pracovních míst by-
lo koncem měsíce celkem 311, 
z toho je více jak polovina na-
hlášených volných míst urče-
ných pro cizince. Zaměstna-
vatelé tak řeší současný velký 
nedostatek kvalifikovaných i 

nekvalifikovaných tuzemských 
pracovníků. Zvýšená poptávka 
ze strany zaměstnavatelů byla v 
květnu zejména po obsluze stro-
jů na výrobu potravin, montáž-
ních dělnících, obsluze strojů na 
výrobu a zpracování výrobků z 
plastu, řidičích nákladních auto-
mobilů, prodavačích a pomoc-
ných pracovnících ve výrobě.  
U dlouhodobé poptávky ze stra-
ny zaměstnavatelů je ještě mi-
mo výše uvedené největší zájem 
o seřizovače a obsluhu obrábě-
cích strojů, nástrojáře, svářeče 
a dělníky v oblasti výstavby bu-
dov. V květnu nebyl ÚP v Hlu-
číně nahlášen žádný záměr hro-
madného propouštění. 

Leoš Jakubec
ředitel ÚP v Hlučíně

V poslední době se ve městě 
množí případy, že byty a domy 
obcházejí terénní pracovníci ne-
jmenovaných firem a chtějí kon-
trolovat vaše složenky SIPO ne-
bo smlouvy s dodavateli energií. 
 „Prioritou je nepouštět „šmejdy“ 

domů. V minulosti, kdy je senio-
ři vpustili do domu, byly odcize-
ny cenné věci. Nesdělovat osobní 
údaje, nic nepředkládat a zejmé-
na nic nepodepisovat. Novým 
trendem je přihlášení se do auk-
ce energií. Přihlášení do aukce je 
závazné, v případě, že je uvede-
no ve smlouvě sankční řízení, lze 
toto vymáhat po osobách, které 
se přihlásili a neuzavřeli násled-
nou smlouvu s výhercem aukce. 
V případech naléhavého až ne-
odbytného jednání lze na místo 
přivolat Městskou policii Hlučín 
- linka 156, či Policii České re-
publiky - linka 158. Pro policisty 
je důležitá informace k osobám - 
popis, věk, oděv, poznávací zna-
ky a také pokud odjeli vozidlem - 
popis, nejlépe registrační značku. 
Ze zkušeností do příjezdu hlíd-
ky z místa „šmejdi“ zmizí,“ sdě-
lil Daniel Lhotský z PČR Hlučín.  
Od uzavřené smlouvy lze v pří-

padě zákazníka (spotřebitele) dle 
§ 1829 občanského zákoníku pí-
semně odstoupit ve lhůtě 14 dnů.

(red)

Jak na „šmejdy“

Stojí to za to, říká Alois Socha z Darkoviček.  Foto: Kristina Neničková
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Městská policie Hlučín v první 
polovině letošního roku zrealizo-
vala 184 preventivních akcí.
Jednalo se o besedy ve škol-

kách a školách, kdy strážníci s 
dětmi diskutovali na různá téma-
ta přizpůsobena věku dětí. Tak se 
mohli nejmenší žáci dozvědět, 
jak se chovat při cestě domů ne-
bo do školy. Co dělat, když v do-
mě vypukne požár apod. S větší-
mi dětmi strážníci diskutovali a 
učili žáky, jak se chovat při se-
tkání s nebezpečným zvířetem 
a procvičili si zásady správného 
chování v silničním provozu. S 
nejstaršími pak hovořili o nebez-
pečí užívání drog, šikany a práv-
ním povědomí obecně. Besedy 
městská policie oživuje prezen-
tacemi, ukázkami výcviku slu-
žebních psů nebo i přítomností 
živého hada. Těchto besed usku-
tečnila MP Hlučín celkem 26.
Dále se městská policie podílí 

společně s autoškolou OSA vý-
uky na dopravním hřišti pro tře-
tí a čtvrté třídy základních škol. 

Městští strážníci budou v po-
lovině července opět odchytávat 
toulavé kočky. Odchyt proběhne 
na základě požadavku občanů o 
řešení přemnožení toulavých ko-
ček a ověření situace Městskou 
policií Hlučín v centru města v 
oblasti ulice Pode Zdí ve dnech 
15. 7. – 18. 7. 2019. 
Odchyt bude provádět Měst-

ská policie Hlučín do speciálních 
klecí k tomuto účelu určených, 
tzv. sklopců. Do klecí bude umís-
těna návnada a vždy ráno a večer 
budou klece kontrolovány. Pokud 
bude odchyt úspěšný, budou zví-
řata převezena do veterinární am-
bulance, zde budou bezodkladně 
kocouři kastrováni a kočky steri-
lizovány. Po uplynutí lhůty sta-
novené veterinárním lékařem, 
budou kočky vypouštěny na mís-
to odchytu. 
Vzhledem k tomu, že neexistu-

je žádná evidence nebo čipování 
koček, žádáme všechny chovate-
le a majitele, aby v těchto dnech 

v oblasti, kde bude odchyt pro-
váděn, své kočky zajistili pro-
ti volnému pohybu na veřejném 
prostranství, aby nedošlo k je-
jich odchytu a následné kastraci a 
sterilizaci. Začátek odchytových 
prací bude písemně oznámen v 
souladu s metodickým pokynem 

i orgánu dozoru, tedy příslušné 
Krajské veterinární správě Stát-
ní veterinární správy pro Mo-
ravskoslezský kraj a průběh ce-
lé akce bude prováděn v souladu 
s doporučením Ústřední komise 
pro ochranu zvířat k regulaci po-
pulací toulavých koček.       (red)

Strážníci budou v polovině července
opět odchytávat toulavé kočky ve městě

Na výuku chodí děti nejen z hlu-
čínských škol, ale i okolních ob-
cí. Dvanáct tříd jsou třetí a šest-
náct čtvrté třídy.
Jíž pátým rokem provádí Měst-

ská policie Hlučín značení jízd-

ních kol syntetickou DNA. V 
tomto roce jsme značili v dubnu 
v Hlučíně a Kozmicích 28 kol, v 
květnu v Hlučíně, Ludgeřovicích 
a Darkovicích 30 kol a v červnu v 
Hlučíně, Kozmicích, Ludgeřovi-

cích a Hati 60 kol a jiných nemo-
torových dopravních prostředků 
jako jsou koloběžky nebo i kolo-
nožka. Další značení bude probí-
hat po prázdninách.

Lumír Prejda, MP Hlučín

Prevence je lepší než řešení následků

Od 17. června 2019 došlo na 
Městském úřadu Hlučín ke změ-
ně úředních hodin pro vyřizování 
agendy, jako jsou občanské prů-
kazy, cestovní doklady, evidence 
obyvatel, evidence silničních vo-
zidel a evidence řidičů. 
Důvodem je, že k vydání po-

žadovaného dokladu žadatelem 
jsou nutné ještě další časově ná-
ročné úkony, a to i bez jeho účas-
ti na přepážkovém místě. 
Úřední hodiny na výše uvede-

ných úsecích odboru správních 
agend a odboru dopravy jsou 
upraveny takto:
PO 8:00 - 17:00
ÚT 8:00 - 11:00
ST 8:00 - 17:00
ČT 8:00 - 11:00
PÁ 8:00 - 10:00 pro výše uvede-

né úseky a matriku pouze pro ob-
jednané přes rezervační systém. 

(red)

UPOZORNĚNÍ:
Změny v úředních 
hodinách některých 
agend hlučínské 
radnice

Další odchyt toulavých koček vyvolaly také požadavky obyvatel 
centra města.                                                                                    Foto: archiv

Školáci jsou velmi zvídaví a ukázky je zajímají.                                                                      Foto: Nikol Straková
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Originální doplněk dětského 
hřiště přibyl v mateřské školce 
na Cihelní. Je jím mlhoviště. 
Mlhoviště je měkká vodopro-

pustná multifunkční hrací plocha 
s bezpečným povrchem. Dispo-
nuje úspornými mlžítky ve tvaru 
kytiček a speciální 3D grafický-
mi tvary se zapuštěnou tryskou. 
Slouží k otužování dětí v hor-
kých letních dnech. Mimo letní 
sezónu je využita jako zahradní 
herní prvek se sedátky pro děti. 
Grafický návrh byl po konzul-

taci se zástupcem firmy panem 
Martinem Pospíšilem a ředitel-
kou Radkou Josefusovou vytvo-
řen speciálně  jen pro MŠ Hlučín, 
Cihelní. Je tedy originálem.
Mlhoviště, jako již i další dvě 

multifunkční plochy na zahradě 
MŠ, realizovala firma 4soft s.r.o. 
Tanvald. Jsou bezpečné, kvalit-
ní, barevné, beze spojů, navíc na-

učné a zdravotně nezávadné. Na 
zahradě MŠ nahradily již zasta-
ralé asfaltové plochy. Z mlhoviš-
tě jsou děti a také rodiče nadšeni. 
„V teplých dnech se snažíme s 

dětmi trávit za zahradě co nejvíce 
času a realizujeme tam i  vzdělá-
vací činnosti. Cvičíme, kreslíme 
a malujeme, posloucháme po-
hádky ve stínu pod vzrostlými 
stromy, v rámci environmentální 
výchovy pozorujeme hmyz, mo-
týly a přírodu, kluci hrají fotbal, 
holčičky si na dekách prohlíže-
jí knihy a hrají s panenkami. No 
a mezi tím nesmí chybět osvěže-
ní v podobě příjemné spršky. Na 
naší zahradě se prostě děti ma-
jí krásně,“ říká ředitelka školky 
Radka Josefusová s tím, že ml-
hoviště bylo pořízeno z Fondu 
reprodukce majetku příspěvko-
vých organizací města Hlučín a 
rezervního fondu MŠ.         (kne)

Děti v MŠ Cihelní mají 
extra osvěžení - mlhoviště

Na přelomu května a června se v Hlučíně 
konal hudební festival Srdeční záležitost. V 
rámci celostátního happeningu ZUŠ Open se 
už třetí ročník akce zabýval hudbou 20. a 21. 
století. Srdeční záležitost tak do města přitáh-
la žáky základních uměleckých škol z celého 
kraje i známé interprety.
Pátek se nesl v duchu workshopů pro školy. 

Žáci mateřských, základních i středních škol 
si mohli vyzkoušet, jak se dělá balet, dozvě-
dět se něco nového o akustice a mnoho další-
ho. Zároveň pro tyto žáky byl připraven kon-
cert v evangelickém kostele, který zajistili 
žáci hlučínské ZUŠ. Melodie 20. a 21. sto-
letí také zaplnily Domov pod Vinnou horou, 
kde rovněž vystoupili žáci Základní umělec-
ké školy Pavla Josefa Vejvanovského.
Sobotní program otevřelo baletní vystoupení 

na hlučínském náměstí. Na pódiu se postupně 
prostřídali žáci ZUŠek z celého Moravsko-
slezského kraje. První odpolední vystoupení 
patřilo Davidu Stypkovi s kapelou Bandjeez 
a smyčcovému orchestru žáků a absolventů 
hlučínské ZUŠ.
„Stejně jako již vloni jsme se do programu 

rozhodli zařadit také koncert pro neslyšící. 
Do uměleckého znakového jazyka převed-
la skupina Hands Dance třeba jednu z písní 
zpěvačky Shakiry,“ říká hlavní koordinátorka 
festivalu Adéla Ostárková.
Pódium patřilo také sboru ZUŠ Pavla Jose-

fa Vejvanovského pod vedením Pavla Kozla. 
Návštěvníci festivalu tak mohli slyšet něco 
z repertoáru Karla Gotta či Matuškovu slav-
nou píseň Tereza. Třinecký BigBand zase ro-
zezněl náměstí v rytmu písní Bruna Marse, 

či Mikolase Josefa. Závěr Srdeční záležitosti 
patřil kapele Metamorfóza složené ze studen-
tů hlučínského gymnázia. 
V rámci doprovodného programu si tým or-

ganizátorů připravil hry, soutěže a skákací 
hrad pro nejmenší. „Mysleli jsme i na sobot-
ní Den dětí, takže se u nás mohly zabavit celé 
rodiny,“ dodává Veronika Stoklasová, jedna z 
organizátorek a učitelka hlučínské ZUŠ. Ce-
lostátní happening ZUŠ Open se konal letos 
už třetím rokem. Cílem akce, která letos při-
padla na 31. květen a 1. červen, je jak zvidi-
telnění činnosti základních uměleckých škol, 
tak i vzájemné propojení jednotlivých ZUŠek 
a spolupráce mezi nimi. Kromě oživení kul-
turního života v regionech má akce také po-
ukázat na důležitou roli škol v občanské spo-
lečnosti.                                 Lýdie Hájovská

Srdeční záležitost rozezněla centrum Hlučína

Odpoledne 3. června jsme vyje-
li dvoupatrovým autobusem směr 
Amsterdam. Procházka historic-
kým centrem města a projížď-
ka lodí amsterodamskými kanály 
byla super. Stále jsme se museli 
vyhýbat všudypřítomným cyklis-
tům, kterých bylo více než chod-
ců. Z amsterdamského přísta-
vu jsme vyrazili trajektem vstříc 
Newcastlu. Loď jsme prozkou-
mali důkladně, navštívili jsme 
obchody, kavárnu i taneční par-
ket a fotili jsme západ slunce ješ-
tě v Amsterdamu a východ slunce 
již v Newcastlu. Prvními zastáv-
kami ve Skotsku byly zříceniny 
opatství Dryborough a Melro-
se. Měli jsme příležitost ochutnat 
tradiční skotská jídla. V podve-
čer jsme dorazili do Edinburghu, 
kde jsme ještě před ubytováním v 
rodinách podnikli výšlap na vy-
haslou sopku Arthur’s Seat s vý-
hledem na celé město. Pak si nás 
vyzvedly hostitelské rodiny, u 
kterých jsme strávili čtyři noci. 
V dalších dnech jsme navštívi-
li nejvýznamnější místa v Edin-
burghu, za zmínku stojí Skotský 
národní památník, Národní gale-

rie Skotska a Edinburghský hrad 
se skotskými korunovačními kle-
noty, které se našim českým ne-
mohou rovnat. Seznámili jsme s 
historií rodu Stuartovců na hra-
dě Sterling, poznali tradiční vý-
robu skotské whisky. Na severu 
Skotska jsme obdivovali jedno 
z nejkrásnějších údolí v Evropě, 
Glencoe, a jezera Loch Lomond 
a Loch Ness. Při plavbě po Loch 
Ness jsme ale na(ne)štěstí žád-
nou příšeru neviděli. Návštěvu 
ostrova jsme zakončili prohlíd-
kou oblasti Lake District. Hned 
poté jsme vyrazili na kontinent. 
A když už jsme byli v Belgii, na-
koupili jsme si čokoládu. Přesto-
že se cestou domů roztopila, stej-
ně nám chutnala. Byla to sladká 
tečka za naším výletem. Zatím-
co studenti již pobyt v zahrani-
čí absolvovali, jejich pedagogy 
zahraniční aktivity teprve čeka-
jí. V příštím školním roce bude 
na gymnáziu poprvé realizován 
projekt Erasmus+, konkrétně for-
mou školení pedagogů ve vybra-
ných evropských zemích.       

Růžena Dvořáčková
pedagog

Hlučínští gymnazisté cestují

Foto: Alena Janošová

Děti jsou z mlhoviště nadšené.                          Foto: Kristina Neničková
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Jazykové kurzy 
pro žáky ZŠ
Ve spolupráci s jazykovou ško-

lou Hello nabízí Sport a kultura 
Hlučín pololetní jazykové kurzy 
pro děti i širokou veřejnost. Pro 
děti 1. stupně i 2. stupně základní 
školy budou probíhat kurzy an-
gličtiny, pro veřejnost zase kur-
zy angličtiny, němčiny, španělšti-
ny a ruštiny v různých úrovních. 
Více informací na emailu info@
sak-hlucin.cz.                      (sak)

Dům dětí a mládeže Hlučín při-
pravuje pro školní rok 2019/2020 
nabídku kroužků v pravidelném 
vzdělávání. 
O kroužky bývá velký zájem, 

proto upozorňujeme již teď, že 
přihlášky budou od září k dispo-
zici na našich webových strán-
kách či k vyzvednutí v budově 
DDM, samotné kroužky pak za-
čnou v říjnu.
Pro zájemce chystáme zajíma-

vou nabídku ať už tradičních ak-
tivit (kroužky s výtvarným za-
měřením, klubíky pro nejmenší, 
judo, stolní tenis, elektro, letecký 
a lodní modelář, rybářský krou-
žek atp.), ale máme v záloze také 
pár novinek. 
Jednou z nich bude otevření 

nového kroužku se zaměřením 
na robotiku, do DDM se budou 
vracet zpátky radioamatéři, kte-
ří zde měli dlouholetou tradici. 

Najde se něco pro malé i větší 
dobrodruhy, budeme pokračovat 
v poznávání kultury neslyšících 
díky znakovému jazyku, neza-
pomeneme ani na děti a žáky se 
speciálními vzdělávacími potře-
bami.
Tabulka s nabídkou všech krouž-

ků bude k dispozici na webových 
i facebookových stránkách DDM 
Hlučín od 2. září.

Zuzana Pustelníková

Mezi kroužky v DDM budou od září novinky

Děti z hlučínských mateřských 
škol absolvovaly během měsí-
ce května výlety na Kozí farmu 
v Havířově, kde kromě koz vi-
děly krávy, koně, slepice, husy 
a kachny. Nahlédly pod poklič-
ku výroby kozího sýru a dalších 
mléčných produktů, které farma 
vyrábí.
To vše bylo realizováno za pod-

pory dotace ve výši 50 tisíc ko-
run, kterou město Hlučín získa-
lo od Moravskoslezského kraje 
v rámci projektu Ekologické ze-
mědělství. Cílem projektu bylo 
rozšiřování povědomí dětí v ze-
mědělské problematice. Podpořit 
kladný vztah dětí k přírodě, uká-
zat jim jak se chovat ohleduplně a 
šetrně k okolní přírodě i domácím 
zvířatům, ale také předcházet dět-
ské závislosti na moderních tech-
nologiích a vzbudit jejich zájem o 

Celkem 269 dětí z hlučínských mateřských 
školek navštívilo Kozí farmu

přírodu v širokém slova smyslu.
„Moc děkujeme za výlet na Ko-

zí farmu. Jsme nadšeni, paní je 
úžasná průvodkyně,” řekla Ka-
teřina Boková, ředitelka MŠ Se-
verní
„Výlet na Kozí farmu byl pří-

jemným zpestřením pro dětí na-

ší školky, které zažili dojení koz 
i výrobu kozího sýra. Děkujeme 
městu za tuto novinku,“ dodala 
Radoslava Josefusová, ředitelka 
MŠ Cihelní.                            (red)

V pátek 31. května 2019 se ve 
spolupráci sdružení rodičů a ve-
dení školy Hornické uskutečni-
lo zábavné odpoledne s názvem 
Den dětí. Jelikož tento svátek ka-
ždoročně od roku 1950 připa-
dá na 1. června, tak i letos patřil 
sportovní areál a přilehlá zahra-

da základní školy právě malým 
oslavencům – našim dětem. 
Na děti všech věkových kate-

gorií čekalo mnoho zábavy v po-
době kola štěstí, skákacích hradů 
se skluzavkami, boxovacího rin-
gu apod. Také mezi nás přijeli a 
předvedli svou techniku členové 
Integrovaného záchranného sys-
tému, konkrétně členové Policie 
ČR a Sbor dobrovolných hasičů z 
Hlučína. Děti si také mohly pro-
hlédnout vybavení převozní sa-
nitky a shlédnout výcvik pejsků 
i pomazlit se s nimi. A protože 
nám počasí velice přálo, mno-
hé se v rámci cvičného útoku 

hasičů nechaly schladit vodou. 
Naši mladší žáčci zase využi-
li možnost nechat si svůj obličej 
pomalovat staršími spolužačkami 
ve stylu svého oblíbeného hrdiny 
či zvířátka. Ani o občerstvení ne-
byla nouze. Hlad jsme všichni 
mohli zahnat výbornými domá-
cími buchtami, koláčky i zákus-
ky, které nám napekly naše nej-
milejší maminky, babičky či tety. 
Po vzoru hasičů jsme žízeň hasi-
li kofolou či dalšími nealkoho-
lickými nápoji. A kdo měl chuť, 
vyzkoušel opékané klobásy, chle-
bíčky nebo slané pečivo.
Nakonec si každý žák školy vy-

sloužil také ledovou odměnu v 
podobě nanuku.
A co by to bylo za oslavu, kdy-

bychom neměli kolem sebe své 
nejbližší – rodinu a kamarády, se 
kterými se celá oslava náramně 
vydařila. Proto bychom všem, ať 
už z řad rodičů, sdružení či uči-
telů, kteří se na přípravách to-
hoto dne aktivně podíleli, chtěli 
mnohokrát poděkovat. Zvláštní 
zásluhu na zajištění a instalaci 
zábavných atrakcí pro děti měl 
především člen výboru sdružení 
rodičů pan Martin Viltavský, kte-
rému patří velký dík. 

Eliška Nožinová

Den dětí se na Hornické povedl, všichni se náramně bavili

Gymnazistům 
začíná další
životní etapa
Absolventům Gymnázia Josefa 

Kainara Hlučín bylo dne 5. červ-
na z rukou starosty města předá-
no maturitní vysvědčení. Gra-
tulujeme téměř 60 úspěšným 
absolventům a přejeme mnoho 
úspěchů ve studijním, pracovním 
i osobním životě.                   (red)

Bobří Stezka 
prověřila 
všestrannost
TJ Sokol Bobrovníky dne 16. 6. 

2019 uspořádal již tradiční turis-
tickou akci Bobří Stezka. Letoš-
ního 39. ročníku se i přes nepříliš 
dobře vyvíjející počasí zúčastni-
lo krásných 132 závodníci. Všem 
vítězům blahopřejeme a těšíme 
se na příští rok!                      (kol)

Děti neodradil od výletu ani déšť.                    Foto: Sabina Lorencová
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Po propršeném květnu se po-
časí umoudřilo a tak pořádající 
tým Jezdeckého klubu Baloušek 
mohl v sobotu 1. června přivítat 
na kolbišti Dětského ranče ne-
jen početné pole startujících dvo-
jic, ale rovněž i nemálo diváků, 
kteří přišli podpořit tak nádher-
ný sport, jakým jezdectví beze-
sporu je.
Už se stává tradicí, že město 

Hlučín je místem, kde se pořáda-
jí jezdecké akce a především dre-
zurní soutěže - ty sobotní měly 
dovětek „i pro nejmenší”. 
Myšlenkou akce byla podpora i 

těch nejmenších dětí, které pro-
padly lásce ke koním – ať už se 
chodí na koni jen povozit, začí-
nají jezdit, či vlastní svého poní-
ka. Pro ně byla vyhrazena většina 

programu celého dne – drezurní 
úlohy ZH1 a Z1, jízda zručnosti 
nebo výstavní kategorie, kde dě-
ti od 8 let předváděly své čtyřno-
hé svěřence před velmi přísnou 
porotou. Ta hodnotila úpravu, 
stavbu těla, pohyb koně i vede-
ní předvádějícího a za celkový 
styling závodní dvojice udělo-
vala body. Nejlépe si vedl a cenu 
Šampion v kategorii Mladý vy-
stavovatel  získal Jakub Slaný s 
koníkem  jménem Hope ze stáje 
Mokré Lazce, nejkrásnějším po-
níkem a Šampionem v této ka-
tegorii se stala klisna Chocolat-
te  vedena  Nikol Jurečkovou z 
JK Baloušek.
 „Především v dnešní přetechni-

zované době je potřeba v dětech 
pěstovat pracovitost, smysl pro 

Červen otevřel jezdecký drezurní den na ranči

zodpovědnost a v neposlední řa-
dě pohybové aktivity. Jezdectví 
je specifický sport, kdy sportov-
ním náčiním není míč či raketa, 
ale živý tvor se svými potřebami 
a náladami a tomu se děti učí již 
od útlého věku,“ podotkl na ad-
resu malých jezdců hlavní roz-
hodčí pan Miroslav Nákelný.

Tým Jezdeckého klubu Balo-
ušek velmi děkuje všem, kteří se 
podíleli na organizaci jezdecké-
ho dne, a to jak vedení Dětského 
ranče, tak především městu Hlu-
čín, které finančně podpořilo tu-
to krásnou akci.

Monika Baloušková
předsedkyně JK Baloušek, z.s.

Den s integrovaným záchran-
ným systémem se na konci květ-
na konal již po páté. Prezentovalo 
se více jak sto osobností a exper-
tů z různých složek integrované-
ho záchranného systému nejen z 
České republiky, ale i zahraničí. 
Za Krajské ředitelství policie 

Moravskoslezského kraje bylo 
představeno mobilní monitorova-
cí centrum. Členové speciální po-
řádkové jednotky zapojili účast-
níky do jízdy na profesionální 
policejní čtyřkolce, která se vyu-
žívá k zásahům v méně přístup-
ných terénech, a také jim umož-
nili plavbu na specializovaných 
motorových člunech po hladině 
Hlučínského jezera. Oddělení sil-
ničního dohledu předvedlo poli-
cejní automobil a motorku, které 
na komunikacích měří rychlost. 
Specialisté z Oddělení krimina-
listické techniky představili me-
tody práce s odebíráním otisků 
prstů z různých povrchů a vyhle-
dáváním osob podle otisků prstů 
a jejich vyhodnocení.  
Vedoucí územního odboru Opa-

va Policie České republiky – 
KŘP Moravskoslezského kraje 
plukovník Petr Častulík podpo-
řil akci nejen svou osobní účas-

Záchranáři z domova a z ciziny v Hlučíně 
předvedli své dovednosti i techniku

tí, ale i částí týmu, kterému velí, 
a to Oddělení kynologie městské-
ho ředitelství Opava, kteréí před-
vedlo perfektní práci psovodů se 
služebními psy. 
Záchranná kynologická služba 

i přes chladnější počasí demon-
strovala záchranu tonoucího se 
v Hlučínském jezeře. Psovodi z 
Městské policie Bratislava pre-
zentovali svou práci, kdy ukáz-
ky zaměřili nejen na poslušnost 
svých psů, ale i na ukázky zása-
hu na pachatele v automobilu i v 
terénu. 
Akční program si připravili i 

studenti Střední odborné školy 

ochrany osob a majetku z Ostra-
vy, kteří názorně předváděli, co 
se v rámci studia naučili a učí. Ať 
už se jednalo o obor Veřejná po-
řádková činnost či Ochranu osob 
a majetku. Obvodní oddělení Po-
licie České republiky Hlučín 
ukázalo výstroj a výzbroj k výko-
nu služby. 
Hasičský záchranný sbor Mo-

ravskoslezského kraje spolu s 
Jednotkou sboru dobrovolných 
hasičů Hlučín předvedli své tech-
nické vybavení, znalosti a zkuše-
nosti v přímé akci v rámci ukázky 
záchrany osob z hořícího vozidla. 
Na vodní hladině se s motorový-

mi čluny představil Záchranný 
útvar hasičského sboru ČR, který 
měl i své specializované vybave-
ní na souši. Vojenský veterinár-
ní útvar Hlučín testoval zájemce 
analyzátorem alkoholu v dechu, 
který policisté běžně užívají při 
výkonu služby, a který je určen k 
rychlému zjištění koncentrace al-
koholu v krvi.
Celou akci připravili strážníci 

Městské policie Hlučín,  zázemí 
zajistila Sport a kultura Hlučn, 
p.o. Všem patří velké díky! 
Mnoho z přítomných účinkují-

cích, a bylo jich více než sto, akci 
připravovalo a realizovalo dob-
rovolně ve svém volném čase a 
za to jim patří velký obdiv a dík. 
Díky patří také firmě Benncar z 
Hlučína, která poskytla pro akční 
ukázky vraky aut a slečně Nikol 
Strakové z Nikittasphoto za foto-
dokumentaci celé akce. Za těch 
několik hodin bylo osloveno čin-
ností záchranných složek více jak 
tři a půl tisíce návštěvníků nejen 
ze všech přilehlých škol v Hlučí-
ně a okolí, ale i z řad laické i od-
borné veřejnosti. 
Již nyní se těšíme se na dal-

ší ročník, který se uskuteční  
28. května 2020.                         (kne)

Akční ukázku záchranářů sledovaly stovky lidí.    Foto: Nikol Straková
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I přes proměnlivé počasí se Den 
zdraví velmi vydařil. Celkem 
v nabitém programu účinkova-
lo 257 osob z 24 subjektů. Díky 
Odboru rozvoje Městského úřa-
du Hlučín a Sportu a kultuře Hlu-
čín, p.o. se podařilo informovat, 
pobavit a obohatit více jak tisíc 
dětí a studentů, pedagogů i veřej-
nosti nejen o sociálních službách 
a volnočasových aktivitách půso-
bících na Hlučínsku, ale i o medi-
cínských postupech při testování 
zdravotního stavu, při záchraně 
lidského života a mnoho dalšího. 
Zároveň se konala charitativní 
jízda na trakaři, která měla za cíl 
získat finanční obnos pro potřeb-

nou a vážně nemocnou Justýnku. 
Díky velkému zájmu a dobrosr-
dečnosti přítomných se podařilo 
získat částku 2193 korun! Všem 
dárcům děkujeme, stejně tak po-
řadatelům a účinkujícím a těšíme 
se na další ročníky této zdravot-
ně-preventivní akce.
Akce je spolufinancována z roz-

počtu Moravskoslezského kraje v 
rámci projektu Zlepšování kvali-
ty života v Hlučíně číslo projek-
tu: 01749/2019/Ř.

Den zdraví nadchnul nejen 
místní, ale i přespolní

OKÉNKO LÉKÁRNÍKA

Bezpečně na sluníčku
Krásné opálení a dostatek vitaminu D na 

straně jedné, stárnutí kůže a riziko melano-
mu na straně druhé. Pobyt na slunci v so-
bě skrývá jak pozitiva, tak mnohá negativa. 
Slunce je nejdůležitějším přírodním zdro-
jem UV záření, které má řadu účinků na lid-
ský organismus, zejména na kůži. Agresiv-
ní UVC záření pohlcuje ozónová vrstva, na 
zemi a živé organismy působí paprsky UVA 
a UVB.
Tmavé opálení, ale také stárnutí kůže a 

vznik kožních karcinomů způsobuje UVA 
záření.  Rychlé opálení a spálení kůže má na 
svědomí UVB záření, které oslabená ozóno-
vá vrstva nestačí plně pohltit. Vitamin D3 
vzniká v kůži právě působením UVB záření, 
ale pro jeho dostatečnou dávku stačí 15 mi-
nutový pobyt na slunci.
Před negativními účinky slunečních paprs-

ků na kůži je třeba se zejména v letních mě-
sících chránit účinnými opalovacími krémy 
s dostatečným SPF faktorem. Velikost fak-

toru se odvíjí od daného fototypu člověka, 
délce a intenzitě pobytu na slunci. Obecně 
lze říci, že běžný středoevropský fototyp by 
měl při pobytu u moře používat přípravky s 
SPF 50+, v tuzemsku by SPF 30 mělo být 
dostačující. Toto ovšem neplatí u malých 
dětí nebo světlejších fototypů, kde je SPF 
50 jedinou správnou volbou. Není třeba při-
pomínat, že děti do jednoho roku věku by 
neměly být slunečnímu záření vystavovány 
vůbec. Každé spálení kůže v dětském věku 
zvyšuje riziko melanomu v dospělosti. 
Další možností jak připravit organismus na 

vliv slunečního záření je užívání betakaro-
tenu, vitaminu E a vitaminu C zejména pro 
jejich antioxidační schopnost. Nejbohatšími 
zdroji betakarotenu jsou např. mrkev, karot-
ka, meruňky nebo špenát. Doplňky stravy 
obsahující betakaroten jsou často doplněny 
o vitaminy a jiné regenerační složky jako je 
extrakt z aloe nebo měsíčku.
Závěrem je třeba upozornit i na násled-

nou péči po opalování. Ošetřením pokož-
ky vhodnými hydratačními a regeneračními 
přípravky se zpomalí stárnutí kůže a zrych-
lí se obnova její bariérové funkce.  Pokud 
už dojde ke spálení, je první pomocí posti-
žená místa chladit a použít přípravky s obsa-
hem panthenolu nebo aloe vera. Při poško-
zení velké části kůže nebo výskytu puchýřů, 
je vhodné vyhledat lékaře. Stejně jako v pří-
padě těžších příznaků úžehu nebo úpalu, kdy 
dojde k velké dehydrataci.  Nejvíce ohrože-
ni jsou přitom starší lidé a obézní nemocní.

PharmDr. Simona Petrušková
vedoucí lékárník

Lékárna U Hradeb 

Osvědčení o úspoře emisí a 
energie obdrželo město Hlučín za 
svou práci v oblasti recyklace a 
využití papíru, plastů, skla, kovů, 
nápojových kartonů a dalších ko-
modit v rámci tříděného sběru a 
využití odpadů v systému EKO-
-KOM. „Úspora, kterou v roce 
2018 Hlučín dosáhl, představuje 

omezení emisí CO2 o 1 348,156 
tun a energie o 26 147 916 MJ,” 
uvedl Zbyněk Kozel, generál-
ní ředitel společnosti Eko-KOM, 
a.s., která osvědčení vydává.  Vý-
počet byl proveden na základě 
studie, která zkoumala posouzení 
recyklace odpadů na životní pro-
středí.                                      (kne)

Hlučín získal osvědčení o
pomoci životnímu prostředí
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Když se na internetu obje-
vil článek o chybějících peně-
zích na umožnění léčebné terapie 
dvanáctiletého Lukáše z Hlučí-
na, trpícího dětskou mozkovou 
obrnou, stal se jedním z podpo-
rovatelů i Petr Babinec, jednatel 
společnosti, která je oficiálním 
distributorem dánských výrobků 
Abena pro Českou republiku.   
„Pomáhat potřebným jsem za-

čal před několika léty,“ říká. „S 
žádostmi o sponzoring se na na-
ši firmu obrací řada organiza-
cí. Mezi nimi je mnoho zcela 
nesmyslných požadavků a pro-
to vždy pečlivě zvažujeme, kam 
finance poslat a kam ne. Na ne-
smyslné nebo často i podvod-
né návrhy nereagujeme, ale ty 
smysluplné naopak podporujeme 
dlouhodobě,“ pokračuje. 
„Značka Abena je na našem tr-

hu spojována zejména s pomůc-
kami pro inkontinentní pacienty. 
Dodáváme rovněž dětské ple-
ny, kosmetiku, obvazový mate-
riál a řadu dalších doplňkových 
výrobků. Od doby, kdy se aktiv-
ně věnuji rozvoji firmy, navště-
vuji pravidelně řadu našich kli-
entů osobně. Mezi nimi je velký 
počet ústavů pečujících o osoby 
se zdravotním postižením. Člo-
věk se zde setkává s řadou růz-
ných životních osudů a mnohdy 
také neštěstí. Osobně mě tato se-
tkání určitým způsobem stále po-

Petr Babinec pomáhá nejen v Hlučíně

Hlučínský pěvecký sbor úspěš-
ně reprezentoval naše město na 
kolonádním koncertě Cantate 
2019 pořádaném organizací Orel 
ve spolupráci se Zlínským kra-
jem v lázních Luhačovice.  
Celostátní přehlídka s mezi-

národní účastí se uskutečnila v 
sobotu 1. června na pódiu Lá-
zeňského náměstí před Společen-
ským domem a vystoupilo na ní 
celkem jedenáct pozvaných pě-
veckých sborů. Své zastoupení 
měly vedle českých měst a ob-
cí také slovenské Hornosůčany a 
pozvání přijal hlučínskému sboru 
blízký a známý polský sbor z Kr-
zyzanowic.
Hlučínskému sboru se výběrem 

repertoáru a jeho provedením po-

Hlučínský sbor zazpíval na luhačovické kolonádě

dařilo přilákat pozornost nejen 
těch diváků, kteří koncert sledo-
vali od začátku, ale i těch, kteří 

se původně jen procházeli po ko-
lonádě. Vystoupení sboristek by-
lo pod vedením Barbory Bortlo-

vé svižné, vybrané písně velmi 
melodické a rytmické, a sbor tak 
sklidil zasloužený potlesk i slo-
va chvály ze strany pořadatelů. 
Nemalý podíl na úspěchu má ta-
ké korepetitorka sboru Karin Ba-
sovníková.
Také mimo pódium bylo Hlučí-

na takzvaně všude plno. Jednak 
díky početnému fanklubu sbo-
ru - přátelé, příbuzní a dlouholetí 
příznivci, kteří do Luhačovic vy-
razili, a jednak díky hlučínským 
tričkům „Na Prajzkej, tam je faj-
ně“, které sboristky oblékly na 
generální zkoušku a na vycházku 
v lázních. Věříme, že následující 
ročník Cantate 2020 se bez Hlu-
čína neobejde. 

Monika Tomisová

znamenávají a nutí k zamyšlení. 
I proto jsem se rozhodl v rámci 
možností pomáhat. Vzhledem k 
tomu, že jsem se s rodinou před 
několika léty přestěhoval do Hlu-
čína, snažím se zapojovat i do 
místních charitativních projektů. 
A to je i případ Lukáše,“ upřes-
ňuje a dodává, že rodiče Lukáše 
mají jeho velký obdiv. „V tako-
vých okamžicích si člověk uvě-
domí, že mít zdravé děti je ob-
rovské štěstí.“
Jeho vztah k městu Hlučínu ne-

ní náhodný. 
„Z Hlučína nepocházím, naro-

dil jsem se v Ostravě, kde jsem 
i dlouhá léta žil. Když se nám s 
manželkou měla narodit dcera, 
začali jsme hledat větší bydle-
ní a zatoužili po změně. Naskyt-
la se příležitost bydlení v Hlučí-
ně a já měl jasno. Asi se přihlásila 

ke slovu krev předků,“ směje se 
a vysvětluje své propojení s Hlu-
čínskem. 
„Můj pradědeček, JUDr. Lerch, 

byl v Hlučíně advokátem. Praxi 
měl až do doby obsazení Hlučí-
na Němci přímo na náměstí. Po 
obsazení města německou armá-
dou musel Hlučín opustit a pře-
stěhoval svou praxi do Bučovic. 
Moji rodiče bydlí již rovněž del-
ší dobu v Hošťálkovicích, takže 
to k nim máme blízko. Mnoho 
přátel se divilo, že jdu proti prou-
du a stěhuji se z většího města do 
menšího, ale společně s manžel-
kou jsme s touto volbou velmi 
spokojeni.“ 
Hlavní benefity spatřuje Petr 

Babinec v občanské vybavenos-
ti, příjemné atmosféře a rovněž 
v určitém klidu, který se v místě 
předchozího bydliště bohužel po-
stupně vytratil, což pro otce čtyř-
leté dcery hraje zásadní roli. 
„Líbí se mi vztah lidí k městu i 

pocit bezpečnosti, který v našem 
bydlišti mám. Ale abych jen ne-
chválil, chtěl bych apelovat na 
některé občany, aby přemýšleli 
nad tím, co používají k výhřevu 
svých domů v topné sezoně. Ob-
čas mám pocit, že za dým, který 
se z některých komínů valí, by se 
nemusely stydět ani nedaleké že-
lezárny v padesátých letech mi-
nulého století,“ dodává s určitou 
nadsázkou.          Tomáš Oborný

Dne 26. května 2019 proběhlo 
v Bystřici nad Pernštejnem mist-
rovství České republiky v šermu 
fleretem v kategorii kadeti (do r. 
narození 2002). 
O překvapení šampionátu se  

zasloužil borec z oddílu Šerm 
Ostrava Pavel Kozák (nar. 2003) 
z Darkoviček, který nastupoval 
do  turnaje z 9. místa pohárové-
ho žebříčku. V základní skupině 
vyhrál všech sedm soubojů a až 
ve finále podlehl zkušenějšímu 
soupeři.                                    (red)

Od 6. října patří každý nedělní 
podvečer tanečním rytmům. Od 
17 hodin začátečníci, od 19 hodin 
pokročilí. Stačí jen napsat email 
na adresu info@sak-hlucin.cz. 
Cena za pár je 1900 korun. Lek-
torem je Lumír Zoufalý. Lekcí je 
celkově 8, včetně závěrečného 
večírku (není to kolona). Každá z 
lekcí má 90 minut čistého času s 
15 minutovou přestávkou. Násle-
duje půlhodinka společná pro za-
čátečníky i pokročilé a poté lekce 
pokročilých párů. Taneční lekce 
jsou skvělou průpravou pro ple-
sovou sezónu, která se už nezadr-
žitelně blíží.                              (red)

Taneční kurz 
pro páry od října

Vzpomínky na Luhačoviece jednoho dne účastníkům oživí i tato fo-
tografie.                                                                                 Foto: Pavol Kubuš

Kadet z Hlučína 
vicemistrem ČR 
v šermu
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Přivítali jsme:
Jakub Konečný *2018
Gabriella Novotná *2019
Damián Kotásek *2019
Vojmír Mazák *2019
Sebastian Josef Janoš *2018

Jubilanti:
Františka Svačinová *1923
Jindřich Prudil *1923
Anna Nováková *1936
Vilém Dudek *1938

Slavnostně vyzdobený, naplně-
ný sál hlučínského Kulturního 
domu, venku řízná dechovka, na 
podiu v sále zpívá a hraje omladi-
na z Hájecké cimbálovky.
Ano, to je setkání jubilantů – ro-

zuměj občanů 80+, které má v 
Hlučíně již dlouhou tradici. Mou 
letošní účast, stejně jako stovku 
dalších mých vrstevníků, neodra-
dilo ani úmorné vedro, které ve 
středu, snad naschvál, vrcholilo.
Dobrou náladu všech „starouš-

ků“, povzbudila milá slova sta-
rosty, i upřímná gratulace půvab-
né místostarostky. Obdivujeme ty 
nejstarší, kteří jsou odměněni ky-
tičkou, smutno je nám z toho, že 
jsme se s některými známými už 
bohužel nemohli setkat. Takový 
je ale koloběh života.

Jubilanti se setkali u muziky

Tož díky vedení města, díky 
všem organizátorům, a snad i 
nashledanou příští rok. Budeme 
slavit na podzim. Nebude tako-
vé vedro a pan starosta se nebu-
de muset omlouvat, že si svlékl 
sako…

František Kubla

Akce je spolufinancována z roz-
počtu Moravskoslezského kraje v 
rámci projektu Zábava a vzdělává-
ní seniorů v Hlučíně 01738/2019/
SOC.

Alois Socha: 
Není nad včely
S panem Sochou jsme si padli do oka hned 

od první chvíle. Každé jeho slovo jsem hltala, 
a kdybych měla sepsat vše, co ví a umí, bylo 
by to spíše na knihu než na krátký rozhovor. 
Velmi vitální, veselý a komunikativní člověk, 
který vším co dělá, dává najevo velkou úctu k 
přírodě a lásku k rodině. Díky jeho píli a vy-
trvalosti jsem měla možnost poznat i jeho pů-
vabnou ženu Marii. Děkuji mu za čas, který 
mi věnoval a za nadšení pro včelaření, které 
má vliv na život všech v okolí.  
Alois Socha se narodil se 6. října 1950 v 

Darkovicích, jako jediný syn ze šesti dětí. 
Se svými rodiči se v roce 1956 přestěhoval 
do Darkoviček na Pionýrskou ulici. Do pá-
té třídy navštěvoval základní školu v Darko-
vičkách a od šesté třídy pak Tyršovu školu v 
Hlučíně. U Vítkovických staveb vystudoval 
obor malíř-natěrač. V letech 1970-1992 pra-
coval u Pozemních staveb jako předák malíř-
ské čety. Kvůli úpadku stavebnictví přešel na 
Střední odborné učiliště v Ostravě-Zábřehu. 
Pro tuto práci si musel dodělat večerní dálko-
vou maturitu a 2 semestry speciální pedago-
giky. Zde vyučoval 17 let. Svoji ženu Marii, 
původem z Polska, si vzal v roce 1972. Posta-
vili spolu dům v Darkovičkách, kde žijí do-
sud. Mají dvě děti, syna a dceru. Včelaření se 
věnuje již 32 let.
Jak jste se dostal ke včelaření?
Má žena onemocněla celoživotním chronic-

kým onemocnění dýchacích cest (astma bron-
chiale). V roce 1972 v listopadu jsme se vzali, 
a začali stavět dům, což se podepsalo na je-
jím zdraví. Nemoc ji zasáhla tak vážně, že do-
stala plný invalidní důchod. Její stav mne vel-
mi rmoutil. Máme syna a dceru a hrozilo, že 
mi žena zemře a já zůstanu sám na výchovu 
malých dětí. Hledal jsem všechny možnosti, 
jak zlepšit její zdraví, až mi byly doporučeny 
včelí produkty. Nejen med, ale i pyl a mateří 
kašička. Nejprve jsme vše kupovali, dokonce 
až ze Západoslovenského kraje, ale pak jsem 
se jednoho dne rozhodl a dal se na včelaření.
Jak jste se včelařením začínal?
Měl jsem strýce včelaře ze Šilheřovic a od 

něho jsem, výměnou za pár lahví kvalitní sli-

vovice, dostal dvě včelstva. Postupně jsem si 
pak, dle svých laických znalostí a představ, 
zbudoval včelín a začal naplno včelařit. Dnes 
již mám kolem 40 včelstev přes sezónu. Medu 
mám spoustu, jen odběr je nižší než dřív. 
Kde máte včelíny umístěné?
Tady kousek, jak se jede na Vřesinu, tam jak 

je obrázek svatého Františka.
Patříte k nějakému včelařskému spolku?
Jsem v organizaci včelařů ve Vřesině téměř 

32 let.
Kolik místa potřebujete na všechny věci 

pro včelaření?
Na včelaření potřebujete samostatnou míst-

nost, předělal jsem původní kotelnu a v té teď 
hospodařím. Vchod mám i ze dvora, kudy za 
mnou chodí lidé, kteří si chtějí med, nebo 
včelí produkty zakoupit. Mám zde i ocenění a 
certifikáty kvality medu, které jsem za svůj ži-
vot získal. Chci, aby každý kdo u mě nakou-
pí věděl, co si odnáší domů. V roce 2014 jsem 
získal ocenění za nejlepší med Moravskoslez-
ského kraje a mnoho dalších cen napříč roky. 
Věřím, že získám ještě další (smích), protože 
si na svém medu zakládám.
Kolik medu teď aktuálně máte?
Nyní mám stočeny 3 litry a na zítra mám při-

pravenu práci. Budu zrána stáčet 35 litrů.
Máte nějaké motto ke včelaření?
Včelařovo rčení pro blaho včelaření: Bůh 

musí požehnat, matka boží musí dopřát, mat-
ka příroda musí obdarovat a pak bude všech-
no v hojnosti, ale člověk si toho musí zaslou-
žit. Znám na světě jednu krásnou zem, je to 
má rodná Prajzská zem a na ní jsem já zro-
zen.            Autor a foto: Kristina Neničková

MEDAILONEK ZAJÍMAVÝCH OSOBNOSTÍ HLUČÍNAn

MÍSTO KYTIČKY



hlučínskénoviny [12] léto na jazeře

Taneční obor Základní umělec-
ké školy v Hlučíně navázal spolu-
práci s polským Kulturním cent-
rem v Ratiboři již před čtyřmi 
lety. Na podzim loňského roku se 
podařilo uskutečnit první společ-
ný mezinárodní taneční projekt 
Za zrcadlem, který měl svou pre-
miéru v polské Ratiboři a poté ta-
ké v Hlučíně. Začátkem června 
proběhly jeho reprízy – na ZUŠ 
OPEN v Hlučíně a rovněž také v 
Ratiboři.
Při velice úspěšné spolupráci 

vznikl podnět k novému projektu, 
který slibuje jedinečný zážitek. 
Zakletá labuť je tanečně-hudeb-
ní podívaná na vodě, inspirována 
Labutím jezerem od P. I. Čajkov-
ského. V přestavení se vystřída-
jí různé taneční styly od klasic-
kého baletu přes hip-hop až po 
současný tanec. Na zajímavosti 
přidá i skutečnost, že toto před-
stavení bude prezentováno na vo-
dě u jezírka v Městském praku v 
Ratiboři a na Hlučínském jezeře 
u Hlučína. Tanečníci budou tan-
čit na speciálně připravené scéně, 
která bude ukryta ve vodě. Před-
stavení se bude konat po setmě-
ní doplněné krásnou hrou světel 
a podmalována hudbou naživo v 
provedení orchestru ratibořských 
hudebníků. Vystoupí celkem 30 
tanečníků z Polska a z České re-

Zakletá Labuť na Hlučínském jezeře

V pátek 9. srpna a sobotu 10. 
srpna se uskuteční na břehu 
Hlučínského jezera již třetí roč-
ník unikátního konceptu festi-
valu, který spojuje sport, hud-
bu, cestovatelské přednášky a 
prezentace různých volnočaso-
vých aktivit. 
Návštěvníci budou moci vi-

dět, a také si vyzkoušet, celou 
řadu tradičních i netradičních 
sportovních aktivit, zúčast-
nit se workshopů, poslechnout 
si široké spektrum hudebních 
žánrů.
Tímto festivalem spojujeme 

všechny věkové generace skr-
ze sport, kulturu, hudbu, umění 
a také chceme podpořit rozvoj 

povědomí o těchto aktivitách v 
regionu.
  Návštěvníci se letos mohou 

těšit na moderovaný a interak-
tivní program pro děti i dospě-
lé, kdy se všichni mohou aktiv-
ně se zapojit do jednotlivých 
sportovních a volno časových 
aktivit. V letošním programu 
budou mimo spoustu sportov-
ních aktivit také 2 hudební ka-
pely, 2 speciální živé vystoupe-
ní a více než 40 umělců, v čele 
s hlavními hvězdami světové 
velikosti z Maďarska. Pro naše 
malé návštěvníky máme opět 
připravenou festivalovou sou-
těž o ceny a také skákací hrad.                    

Marek Halfar

Festival Sun on Lake spojí 
sport, hudbu i cestování

Tucet řezbářů z Česka, Sloven-
ska a Polska předvedou svůj um 
na Hlučínském jezeře. Nebudou 
mezi nimi chybět ani osvědčení 
řemeslníci, které jsme mohli vi-
dět na štěrkovně i v minulých le-
tech. K tomu budete moci ochut-
nat na 50 druhů piva malých i 
větších pivovarů, a to nejenom 
z Hlučína, ale i dalších známých 
minipivovárků z bližšího i dale-
kého okolí. K poslechu bude fajn 
muzika. 
To vše na jednom místě, na Hlu-

čínském jezeře, od 12. do 14. čer-
vence. Čeká vás také hudební do-
provodný program a soutěže o 
pivní ceny. Vstup na akci je tra-
dičně zdarma.                          (red)

Pivní slavnosti a 
prajzská řezbářská 
show v červenci

publiky: Taneční skupina SKA-
ZA působící v Kulturním centru 
Ratiboř (PL) a ZUŠ P. J. Vejva-
novského z Hlučína. Hudbu k 
představení napsal aranžér a skla-
datel Tomasz Behra. Choreogra-
fie vytvořila Manuela Krzykala a 
Klára Krejčířová. V hlavních ro-
lích se představí Agáta Tešnarová 
a František Solař z Hlučína a Ju-
lia Sobota z Ratiboře. Představení 
budou mít svou světovou premié-
ru 30. srpna v Ratiboři a 13. září 

v Hlučíně. Jedná se o mimořád-
ně originální a inovativní počin, 
a proto jistě zaujme nejen obyva-
tele Ratiboře a Hlučína, ale i ná-
vštěvníky z okolí.
„Přípravy projektu jsou již v pl-

ném proudu. V červnu se obě 
skupiny setkaly na třídenním ta-
nečním soustředění v Ratiboři. 
Následovat budou také zkouš-
ky o prázdninách, které vyvr-
cholí v poslední srpnovém týdnu 
intenzivními přípravami a gene-

rálkami v Ratiboři. Kromě hlav-
ních rolích Prince a Odetty se na-
ši hlučínští tanečníci představí v 
rolích Šaška, přátel Prince a sa-
mozřejmě také v rolích Labutí,“ 
řekla učitelka tanečního oboru 
Klára Krejčírová. Projekt je spo-
lufinancován Evropským fondem 
pro regionální rozvoj a ze státní-
ho rozpočtu Polské republiky. Již 
při svém schválení získal nejvyš-
ší hodnocení v Euroregionu jako 
nejinovativnější projekt.        (to)

Herci Pavel Liška, Honza Ré-
vai a kameraman Hynek Bernard 
- Vandráci Vagamundos - tři mě-
síce vandrovali na motorkách po 
střední Americe. 
A v srpnu přivandrují i na Hlu-

čínské jezero se svým open air 
cestopisným večerem, kde před-
staví i to, co se nevešlo do jejich 
TV pořadu. 
Za poznáním místní kultury a 

legend projeli Panamu, džun-
gle Kostariky, Nikaraguu, Beli-
ze, nebezpečný Honduras, vulká-
ny plný El Salvádor, Guatemalu 
i Mexiko. Zažili nečekané a vše 
zdokumentovali. 
Na svých světaznalých strojích 

přijedou na Hlučínské jezero 19. 
srpna a i vy jste zváni se svými 
choppery, motorkami, fichtly i 
babetami.                              (red)

Povídání vandráků

Agáta Tešnarová a František Solař.               Foto: Kamila Mihálová
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Tradiční jízda krasavců 

U příležitosti hlučínského kr-
máše pořádá Automotoklub Hlu-
čín – klub historických vozidel 
setkání veteranistů na „Hlučín-
ské krmášové jízdě veteránů“.
Nejen pro příznivce motoris-

mu, ale zvláště pak fandy histo-
rických vozidel je 31. srpna na 
Hlučínské jezeře u parkoviště 
penzionu Rodos připraven nabi-
tý program. 
Mezi osmou a desátou hodi-

nou budou přijíždět účastníci 
krmášové jízdy se svými vozi-
dly. Úderem desáté bude odstar-
tován závod na trase v délce 45 
kilometrů. Trasa má tři průjezd-
ní zastávky. Muzeum války Hra-
byně s prohlídkou doplněnou o 
jízdu zručnosti, prohlídku hangá-
ru Letiště Zábřeh u Hlučína včet-
ně vyhlídkových letů a posled-
ní zastávkou je Muzeum bunkry 
Darkovičky. Cíl je na Hlučínské 
jezeře u parkoviště penzionu Ro-
dos, přičemž příjezd účastníků a 
vyhlášení výsledků je předpoklá-
dán mezi třetí a čtvrtou hodinou 
odpolední. Pořadatel si vyhrazuje 

právo změny časového programu 
v závislosti na počtu soutěžících 
a povětrnostních podmínkách.
Vypsané třídy jsou Auto, Moto 

- A1, M1 do roku výroby 1945 a 
A2, M2 od roku výroby 1946 do 
1989. Soutěže se může zúčastnit 
jezdec s platnou RZ (SPZ), za-
placeným zákonným pojištěním 
pro rok 2019, platným řidičským 
průkazem, občanským průkazem 
nebo cestovním pasem. Pořadatel 
si vyhrazuje právo nepřijmout do 
soutěže vozidla, která neodpoví-
dají základní definici o historic-
kém vozidle a věkově nespada-
jí do vypsaných tříd. Startovné 
je ve výši 150 korun za vozidlo 
a osobu, 100 korun za spolujezd-
ce. Limit počtu startujících vozi-
del je 100.                                      
Propozice a přihlášky jsou umís-

těny na stránkách AMK Hlučín 
www.amkhlucin.cz. Vaši přihláš-
ku zašlete do 15. srpna na adresu 
modpav@seznam.cz   nebo amk.
hlucin@seznam.cz nebo  AMK 
HLUČÍN Pavel Tkačík Celní 4, 
748 01  Hlučín. Těšíme se na ak-
tivní účastníky i fanoušky!

(amk)

Festival ohňostrojů představuje svoje hvězdy

Tradiční krmášová zábava a Festival ohňostrojů začíná v pátek 
30. srpna v areálu Hlučínského jezera a pokračuje do neděle 1. zá-
ří. Můžete se těšit na Rock&Roll Band Marcela Woodmana, FiHa, 
Hlučíňanku, Kakaczech, Krackhouse family a mnoho dalších. Pro-
gram doplní zábava pro děti, kolotoče, stánky s pochutinami, sou-
těže, pouťové atrakce všeho druhu, workshopy a mnoho dalšího. 

Léto zakončí krmáš, ohňostroj i veteráni

Pojďme si v rámci jednotli-
vých medailonků blíže předsta-
vit jednotlivé ohňostrojné spo-
lečnost, které se letos v rámci 
festival představí. Společnost, 
která 30. srpna celý Festival oh-
ňostrojů zahájí je švýcarská oh-
ňostrojná společnost SUGYP. Je 
proslulá svou dlouhodobou tra-
dicí již od roku 1971 a napros-
tou špičkou ve svém oboru. Od 
roku 2007 dynamicky roste pod 
vedením Jean-Pascala a Nicola-
se Guinanda především účastmi 
a úspěchy na zahraničních pyro-
technických eventech, rozšíře-
ním pyrotechnického porfolia o 
ty nejkvalitnější dostupné pyro-
technické výrobky a užitím no-
vodobých digitálních odpalova-
cích system.
Přední příčky a vítězství v za-

hraničních soutěžích - Fina-
le Master of Masters Szczecin v 
Polsku, L’International des Feux 
Loto-Québec Montreal v Kana-

dě, Ignis-Brunensis Festival Br-
no v České Republice, Macau 
International Festival v Číně - 
mluví za vše. 
SUGYP je dnes týmem 16 li-

dí na plný úvazek a více než 200 
kvalifikovaných pyrotechniků, 
čímž bude horkým kandidátem 
na celkové vítězství a velkým 
soustem pro letošní soutěžící. 
V pořadí druhý soutěžní ohňo-

stroj bude v režii domácí TARRA 
pyrotechnik, která opět spoluor-
ganizuje celou akci. Také letos si 
pro všechny připravila opět zcela 
novou ohňostrojnou show plnou 
skvělých efektů. Společnost loni 
oslavila již 25 let na trhu a díky 
dlouhé tradici se tak řadí jak me-
zi špičkové společnosti v pořá-
dání ohňostrojů a prodeje zábav-
ní pyrotechniky, tak v posledních 
letech také mezi významné hrá-
če v oblasti párty prodeje a pár-
ty programu, a má sídlo v nedale-
kých Ludgeřovicích.

Celý Festival ohňostrojů zakon-
čí ambiciozní tým z Francie Ca-
rat Pyrotechnie. Pro svou tvorbu 
využívají moderní technologie 
jako je sofistikované odpalovací 
zařízení  (PyroDigiT) a pokročilý 
vizualizační software se kterým 
je tým schopen nanečisto vytvo-
řit pyrotechnické choreografie v 
perfektní synchronii s hudbou. 
Společnost doposud svou tvor-
bu předváděla většinou na území 
domácí Francie a nyní své nasbí-
rané zkušenosti bude předvádět 
take na mezinárodních soutěžích 

kde poměří své síly s jinými spo-
lečnostmi.
Každá soutěžící společnost za-

hájí vlastním ohňostrojným de-
signem úvodní dvě minuty 
povinnou částí ohňostroje na hu-
dební skladbu „Labutí jezero“ od 
skladatele Petra Iljiče Čajkovské-
ho.  Zbylých devět minut jednot-
livé týmy mají volný výběr skla-
deb, takže se všichni mají určitě 
na co těšit. 
A tou možná nejpodstatnější in-

formací je že na celou akci j, že 
vstup je zdarma.                   (sak)
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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,

Jahodník od 12 Kč- komplexní realitní služby                           
  prodej, koupě nebo pronájem 

nemovitostí
-  převody nemovitostí formou 

darování mezi osobami blízkými 
-  prohlášení vlastníka

pro vymezení bytových jednotek      
 - tržní ocenění pozůstalosti 

k dědickému řízení
-  poradenství ve veškerých 

majetkoprávních  záležitostech.

REALITNÍ MAKLÉŘ

ING. RŮŽENA
HANSLÍKOVÁ
TEL. KONTAKT
722 14 14 26

Využijte 
placené články 
na Internetu. 
Aby se o Vás 

vědělo.

www.placla.eu

Mzda do 8 000 Kč za pár hodin práce týdně
DLE VELIKOSTI SEKTORU. 80 - 100 Kč/h
INVAL.DŮCHODCI SI MOHOU VYDĚLAT AŽ 8 000 KČ ! ! !
Distribuční firma přijme brigádníky na roznos letáků, reklamních 
tiskovin a doručování zásilek. Jedná se o nenáročnou práci, která 
se vám vozí až domů.  Hledáme právě Vás. A to v této lokalitě nebo Vaší obci.
Volná pracovní doba. Práce se smlouvou.
Pro:  Zdatné důchodce, studenty (od 16 let)
 Maminky na mateřské dovolené
 Pracující (vhodné jako přivýdělek).
 Možno i s vlastním osobním vozem

HLEDÁME DISTRIBUTORY 
V TÉTO LOKALITĚ NEBO OKOLÍ

ROZNOS JE 1- 2X TÝDNĚ ! !
V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na tel.:737 786 535 nebo mail: hudecriox@seznam.cz. 
Stačí poslat sms/mail/ ve tvaru : příjmení, adresu, telefon, případně mail. Rádi se ozveme ! !



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

a vše potřebné k jeho výrobě...

Cukrász Világ

Lumea cofetarilor

pečeme v tom s vami

www.svetcukraru.cz
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V sobotu 17. srpne se uskuteční 
již desátý ročník Dožínek v Dar-
kovičkách. 
Tradičně, jako každý rok, za-

čne akce ve 13 hodin mši svatou 
v místním, stylově vyzdobeném, 
kostele. Ve 14 hodin pak vyjde, 
za doprovodu hudby Weissovan-
ky,  krojovaný průvod z Kozmic-
ké, doprovázeny zemědělskou 
technikou. Průvod bude pokračo-
vat na fotbalové hřiště, kde se bu-
de slavnost konat. 
Celým odpolednem bude pro-

vázet umělecká skupina MONA 
svými vystoupeními, nebudou 
zde chybět soutěže pro děti, ma-
lování na obličej, skákací hrady 
a bohaté občerstvení. Pořadatelé 
tímto všechny srdečně zvou. 

Martina Kotzurová

Srpnové dožínky 
v Darkovičkách 

Periodický tisk územního samosprávného celku, vydává město Hlučín v měsíční periodicitě, 11 krát do roka. Mírové nám. 23-24, 748 01 Hlučín,  IČO: 00300063.  On-
-line na stránkách www.hlucin.cz. Registrační číslo: E 12505 Za vydavatele zodpovědný: Mgr. Pavel Paschek, starosta města, městský úřad - telefon: 595 020 211, e-mail: 
redakce@hlucin.cz. Redakční rada: Mgr. Pavel Paschek (starosta), Mgr. Petra Řezáčová (místostarostka), Jana Kameníčková (členka rady města), Mgr. Metoděj Chrástecký 
(ředitel Muzea Hlučínska), Bc. Petr Breitkopf (ředitel SaK Hlučín), Mgr. Lukáš Krček (člen kulturní komise), Mgr. Kristina Neničková (tisková mluvčí), Kateřina Korchanová 
(Informační centrum), Mgr. Michal Kubíček (PNM International s.r.o.). Výroba novin: PNM International s.r.o. Distribuce: Česká pošta. Vychází v nákladu 5700 ks. Výtisk 
zdarma do schránek. Nevyžádané rukopisy a obrazový materiál se nevrací. Redakce není povinna všechny zaslané příspěvky zveřejnit. Formát zasílaných příspěvků: DOC 
(MS Word), fotografie JPG (min. velikost 1,5 MB) na email redakce@hlucin.cz. Bez písmeného povolení vydavatele je zakázáno užití jakékoliv části nebo celku díla, ze-
jména jeho rozmnožování a šíření. Za informace v pozvánkách odpovídají pořadatelé. Za obsah inzerce je zodpovědný inzerent. Poptávky plošné inzerce na telefonním čísle  
603 48 78 48, objednávky na e-mailu reklama@hlucinskenoviny.cz. Objednávky NEZASÍLEJTE na jiné adresy. Objednávky řádkové inzerce pouze osobně v Informačním 
centru Hlučín, Zámecká 4, Hlučín.                                                                                                                                                               UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 12. rpna 2019

hlučínskénoviny     www.hlucinskenoviny.cz

ročník 24 | číslo 7 - 8 | červenec - srpen 2019 | informační zpravodaj je distribuován zdarma do domácností v Hlučíně | www.hlucin.cz

hlučínskénoviny
Ve čtvrtek 13. 6. 2019 byly v industriál-

ních prostorách Kompresorovny areálu Lan-
dek Park slavnostně vyhlášeny výsledky 13. 
ročníku soutěže „Stavba Moravskoslezského 
kraje 2018“. V kategorii stavby občanské vy-
bavenosti - novostavby získalo město Hlučín 
čestné uznání za novostavbu tělocvičny Hlu-
čín-Darkovičky a v kategorii stavby občan-
ské vybavenosti - veřejná prostranství získalo 
město čestné uznání za veřejný prostor před 
KD Hlučín včetně parkových ploch. 
Slavnostního galavečera se zúčastnilo přes 

250 významných osobností a hostů, kteří 
mohli sledovat udílení cen nejen v šesti zá-
kladních kategoriích, ale také v dalších spe-
ciálních cenách. 
Hlavním cílem soutěže je prezentace a pro-

pagace kvalitních projektů a staveb, jakož i 
přiblížení nejlepších stavebních děl a jejich 
tvůrců širší laické i odborné veřejnosti. Sou-

Hlučín získal dvě ocenění za stavby roku
časně si soutěž klade za cíl zviditelnit pro-
jekční, dodavatelské a investorské subjek-
ty, mající sídlo v Moravskoslezském kraji a 
svá díla realizují v kraji a nově i mimo úze-
mí MSK.
Jedenáctičlenná odborná porota se skládá 

ze zástupců vyhlašovatelů – Svaz podnikate-
lů ve stavebnictví, Česká komora autorizova-
ných inženýrů a techniků, Obec architektů a 
Moravskoslezský kraj.
Jednotlivé stavby byly posuzovány zejmé-

na podle kritérií jako celkový stavebně archi-
tektonický výraz a zakomponování stavby do 
okolního prostředí, kvalita a jakost staveb-
ních prací, vhodnost použití stavebních mate-
riálů a výrobků, plnění funkčních požadavků 
a koncepční řešení stavby a zvláštní přednosti 
stavby (např. originalita konstrukčního řeše-
ní, energetická úspornost, ekologické hledis-
ko apod.)                                                   (kne)

V rámci kulatého stolu, kte-
rý se uskutečnil 19. června v 
Kulturním domě Hlučín, před-
stavilo vedení města svůj ná-
vrh na změnu systému parko-
vání od 1. 1. 2020, ke kterému 
se měli možnost občané osob-
ně vyjádřit. 
Město Hlučín a Haskoning 

DHV Czech Republic, spol. s 
r.o. jako zpracovatel Doprav-
ního generelu města Hlučína 
vyhodnotili získané podklady 
pro možné zlepšení dopravy 
ve městě.
Jedná se o dokument kon-

cepčního a strategického cha-
rakteru. Analýza stávající do-
pravně-bezpečnostní situace a 
návrh dopravně-inženýrských 
opatření ve městě Hlučín je 
analýza současného stavu do-
pravy ve městě Hlučín zejmé-
na s důrazem na bezpečnost 
všech účastníků provozu na 
pozemních komunikacích, dá-
le návrh nové cyklistické tra-
sy a autobusové obslužnosti a 

Připravované změny systému parkování se od nového roku

mnoho dalšího. Cílem je dosaže-
ní adekvátní úrovně bezpečnosti 
a plynulosti všech druhů dopravy 
na území sledované lokality měs-
ta Hlučín.
V rámci krátkodobého stání na 

Mírovém náměstí se bude platit 
parkovné ve výši 5 korun za ka-
ždou započatou půlhodinu stání.  
Parkovací karty budou vydá-

vány na registrační značku vo-
zidla. Změní se způsob prode-
je parkovacích karet, který bude 
probíhat v několika vlnách. Nej-
dříve budou prodány parkova-
cí karty výhradně fyzickým oso-
bám, které mají místo trvalého 
pobytu v bytovém domě, resp. 
domě společného bydlení (ni-
koliv rodinném domě) v přísluš-

né parkovací zóně a zároveň 
jsou vlastníky motorového vo-
zidla (vozidlo je registrová-
no na jejich jméno, příjmení a 
rodné číslo, nikoliv na IČO). 
Následně pak nájemníkům 

bytů v bytovém domě, resp. 
domě společného bydlení (ni-
koliv rodinném domě), pokud 
budou zároveň vlastníky moto-
rového vozidla (vozidlo je re-
gistrováno na jejich jméno, pří-
jmení a rodné číslo, nikoliv na 
IČO), a až nakonec ostatním 
kategoriím žadatelů o parkova-
cí karty. 
Konečné znění příslušných 

dokumentů budou projedná-
ny Radou města Hlučína nej-
později v září 2019 tak, aby 
vše bylo pro rok 2020 včas při-
praveno. Podrobný popis celé-
ho návrhu je zveřejněn na we-
bu a facebooku města. Prosíme 
občany, aby podali své návrhy 
na případné další změny k uve-
denému návrhu do konce srp-
na 2019. 

Ranč u Rudolfa z Bobrovníků 
si vás dovoluje pozvat na Kva-
lifikaci na mistrovství České re-
publiky v soutěži chladnokrev-
ných koní. Akce se uskuteční 13. 
července od 9 hodin na městské 
louce u bývalého Bobry clubu v 
Bobrovníkách. Na programu bu-
de vozatajská jízda, ovladatel-
nost s kládou a těžký tah. Těšit se 
také můžete na bohatý doprovod-
ný program jako je vystoupení 

mažoretek z Hlučína, vystoupení 
hasičské přípravky Bobříci, sou-
těž s motorovou pilou a také na 
výstavu dobových zemědělských 
strojů. Pro děti bude připravena 
jízda na velbloudu, oslu a koních. 
Na akci bude také připraveno bo-
haté občerstvení a posezení pod 
velkými stany. Akce se koná za 
každého počasí a vstup je dobro-
volný. Srdečně zvou pořadatelé.

Pavel Cyrus

V Bobrovníkách s chladnokrevníky Foto: Michal Bančík

Muzeum ovládli
Vládci noci
To tu ještě nebylo. Hlučínský 

zámek už zažil ledasco – v je-
ho zdech žila paní kněžna, vo-
jenská posádka, úředníci i učni. 
Nyní se zde ovšem zabydlela di-
voká zvěř. Nejedná se přitom o 
živá zvířata, nýbrž o zdařilé der-
moplastické preparáty, které jsou 
součástí originální výstavy Vlád-
ci noci. „Jak již napovídá samot-
ný název, přibližuje výstava svět 
živočichů, jejichž aktivita začí-
ná za soumraku a vrcholí v noci,“ 
prozradil ředitel muzea Metoděj 
Chrástecký. 
Muzeum se tak proměnilo v při-

rozené prostředí těchto zvířat a 
návštěvník si musí projít mokřa-
dem, lesem, loukou, ale i obyčej-
ným vesnickým dvorkem. To vše 
odhalí v úplné tmě pouze za svi-
tu baterky, neboť co by to bylo za 
výstavu o nočním životě, kdyby 
se odehrávala za denního světla? 
Smyslem výstavy je nejen při-
nést nevšední zážitek, ale přede-
vším informovat veřejnost o pes-
trosti nočního života a faktorech, 
které zvířata v dnešní rozvinu-
té civilizaci ohrožují. Návštěv-
ník se tak dozví, jak dalekosáh-
lý problém představuje světelný 
smog, nebo kolik lesní zvěře za-
hyne ročně pod koly aut. Na vý-
stavě se představí více než 50 ži-
vočišných druhů, jež do Hlučína 
zavítaly téměř z celého Českého 
Slezska, ba i z Moravy. Preparáty 
ochotně zapůjčilo Muzeum Bes-
kyd Frýdek-Místek, Muzeum v 
Bruntále, Muzeum Kroměřížska, 
Muzeum Novojičínska, Muzeum 
Těšínska, Natura Opava, Ostrav-
ské muzeum a Slezské zemské 
muzeum a Slovácké muzeum v 
Uherském Hradišti. Výstava bu-
de k vidění v Muzeu Hlučínska 
až do 10. listopadu 2019.

Jiří Neminář

5.7. 21:30 Letní kino Darkovičky
6.7. 21:30 Letní kino Rovniny
6. 7. 18:00 Hasičská diskotéka Bobrovníky
6. 7. 19:00 Koncert hlučínské kapely Kakaczech Točna 34
7.7. 14:00 Festival kultury a hlučínských řemesel Mírové náměstí
12. - 14. 7. 15:00 American grill party Hlučínské jezero
12. - 14. 7. 9:00 Pivní slavnosti a prajzská řezbářská show Hlučínské jezero
13. 7. 9:00 Soutěž chladnokrevných koní Bobrovníky
19. 7. 21:30 Letní kino Malánky
20. 7. 14:00 Slavnosti Malánek Malánky
20. 7. 20:00 Letní kino v Hospůdce na Točně 34 Točna 34
25. 7. - 27. 7. 16:00 Štěrkovna open music Hlučínské jezero
2. 8. 20:30 Letní kino Darkovičky
3. 8. 10:00 Guláš fest Hlučínské jezero
9. 8. - 10. 8. 15:00 Sun on Lake Hlučínské jezero
9. 8. 20:30 Letní kino Bobrovníky
16. 8. 20:30 Letní kino OKD
17. 8. 13:00 Dožínky Darkovičky
17. 8. 20:00 Letní kino v Hospůdce na Točně 34 Točna 34
19. 8. 19:00 Vandráci Vagamundos open air Hlučínské jezero
23. 8. 20:30 Letní kino Mírové náměstí
24. 8. 19:00 Koncert kapely Retro Blues Točka 34
24. 8. 21:00 Noční běh Hlučínské jezero
30. 8. - 1. 9. 18:00 Krmáš a festival ohňostrojů Hlučínské jezero
31. 8. 10:00 Hlučínská krmášová jízda veteránů Hlučínské jezero
31. 8. 20:00 Letní kino v Hospůdce na Točně 34 Točna 34
do 10. 11. 9:00 Vládci noci Muzeum Hlučínska


