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Slavnosti města
Předposlední červnová
sobota patřila zábavě a zpěvu
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Nový kněz je rodák
Rozhovor s P. Jiřím 
Markem Kotrbou

Festival kultury
Přijďte 15.7. od 14 hodin
na Mírové náměstí

POZVÁNKA

Od března loňského roku probíhaly na rovninské škole stavební 
práce. Celkové investice do úprav školy se vyšplhaly na bezmála 
40 milionů korun. Žáci se dočkali zateplení celé školy a také no-
vého víceúčelového hřiště.

Slavnostní ukončení stavby se konalo 20. června a symbolickou pásku slav-
nostně přestřihli starosta Pavol Kubuš spolu s místostarostou Alfonsem Laň-
kou a zástupcem dodavatele. Práce na zateplení začaly v březnu loňského 
roku a projekt pod oficiálním názvem „Zateplení, výměna oken – ZŠ Hlu-
čín – Rovniny, Hlučín č.p. 1417, Cihelní 8“ byl spolufinancován Evropskou 
unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rám-
ci operačního programu Životního prostředí.

„Došlo k výměně oken, zateplení obvodového pláště a střešních konstruk-
cí osmi pavilonů. V tělocvičně je nová vzduchotechnika a dřevěná podla-
ha. Naštěstí práce probíhaly bez větších problémů a nemuseli jsme zásadně 
omezit provoz školy,“ přibližuje zákulisí stavby místostarosta Alfons Laňka. 
Dodejme, že zateplení školy stálo přes 20 milionů korun.

Druhou stavbou, kterou vedení města slavnostně ukončilo ve stejný den, 
byla „Rekonstrukce sportovního areálu Základní školy Hlučín – Rovniny“. 
Za více než 19 milionů korun se škola dočkala nového hřiště. Projekt byl 
spolufinancován z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

„Hřiště je vybudováno za účelem co nejširšího využití jak školáky, tak ve-
řejností. K dispozici je 250 m dlouhý běžecký ovál, dva beachvolejbalo-
vé kurty, hřiště pro minikopanou, volejbal, nohejbal, streetball a basketbal. 
Hřiště je volně přístupné branou od školní jídelny a provoz řídí správce,“ 
představuje nové hřiště ředitel školy Miroslav Všetečka. Celý areál už ožil 
prvními sportovci.

„Jedná se o bezesporu největší investice za několik posledních let. Jsem 
rád, že se většinu peněz podařilo zaplatit z dotací, a město se na nákladech 
podílelo pouze částkou zhruba 3,5 milionů korun. Jen z městských prostřed-
ků bychom si tak velké stavební úpravy nemohli dovolit,“ konstatuje mís-
tostarosta Alfons Laňka.

Škola na Rovninách je jako nová

Od poloviny roku si můžete zajistit par-
kovací místo na nově vymezených úse-
cích ulic Hornická, Zahradní, Tyršova, 
Farní a Dukelská. Město přijalo nařízení 
č. 6/2012, které umožňuje nákup parko-
vacích karet. Karta majiteli zajistí mož-
nost parkovat na vyhrazených parkova-
cích místech.

Možnost v klidu zaparkovat před domem, ať už 
přijedete kdykoliv, je určitě snem každého z nás. 
Do vybudování parkovacích míst vložilo město 
nemalé finanční prostředky a podařilo se tak zkul-
turnit parkování v mnoha částech města. Nově 
bude možno zakoupit parkovací kartu a tím si za-
jistit parkovací místo v konkrétní lokalitě. Finan-
ce, které město získá, budou použity na údržbu 
parkovacích míst a budování nových.

Vyhrazená parkovací místa pro držitele parkova-
cích karet budou v těchto místech:

n ul. Hornická, parkoviště před školní družinou
n ul. Hornická, parkoviště před domy č.o. 19 a 21
n ul. Zahradní, dvorní trakt Zahradní 16 – dr. Be-

neše 8, 10
n ul. Zahradní, dvorní trakt Zahradní – U Stadionu
n ul. Tyršova u restaurace Advil a ZŠ Tyršova
n ul. Dukelská, přilehlá stání u marketu Hruška 

před domy č. o. 8,9,10
n ul. Farní, vymezený úsek komunikace
Platnost jednotlivých typů karet:
n B - parkoviště Bochenkova
n F - vymezený úsek ul. Farní
n H - vymezený úsek ,,Hornická – parkovací plo-

cha u školní družiny“ a ,,Komunikace kolmá na 
ul. Hornickou“ (před domy č. o. 19 a 21)

n ZB - vymezený úsek ,,Komunikace u ul. Za-
hradní – parkovací plocha“ (dvorní trakt Za-
hradní 16 – dr. Beneše 8, 10)

n ZS - vymezeném úsek ,,Komunikace mezi ul. 

Zahradní a ul. U Stadionu“
n T - vymezeným úsek místní komunikace ,,Tyr-

šova – parkovací plocha u ZŠ“
n D - vymezený úsek ,,Dukelská od J. Seiferta“ a 

,,Dukelská před č. o. 8,9,10

Je třeba zdůraznit, že parkovací místo pro drži-
tele karty bude zajištěno v dané lokalitě (v úse-
ku vymezeném dopravními značkami) a nepů-
jde tedy o konkrétní trvalé parkovací místo. Cena 
parkovací karty činí 6000 korun na rok a je mož-
no zakoupit i parkování za 500 korun na jednotli-
vé měsíce. Pro ty, kteří mají ve vymezené oblas-
ti trvalý pobyt nebo vlastní nemovitost, činí část-
ka 4200 korun za rok. Karty je možné si zakou-
pit u TS Hlučín spol. s.r.o., se sídlem Úzká č. 3, 
748 01 Hlučín. Přesné znění nařízení najdete na  
www.hlucin.cz.                                                        (mp)

Od července si můžete zakoupit parkovací kartu

POZVÁNKA
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Rada města Hlučína:
n schválila Zásady pro postup pronájmu měst-

ských bytů. Dle těchto zásad bude odbor inves-
tic a správy městského majetku postupovat při 
přidělování městských bytů. Úplné znění Zásad 
pronájmu městských bytů najdete na webových 
stránkách Města Hlučína www.hlucin.cz

n projednala návrh smluv o metodické pomo-
ci mezi městem Hlučín a obcemi Bohuslavice, 
Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, Ludgeřovi-
ce, Píšť, Vřesina a městem Dolní Benešov a roz-
hodla o uzavření těchto smluv dle předložených 
návrhů.

n rozhodla o poskytnutí příspěvku základním ško-
lám zřizovaným městem Hlučínem na lyžařský 

výcvik žáků 7. tříd ve školním roce 2012/2013.
n rozhodla o nejvyšším povoleném počtu žáků 

školní družiny v Základní škole a mateřské ško-
le Hlučín - Bobrovníky a to 50 žáků s účinnos-
tí od 1. 9. 2012.

n rozhodla, že zhotovitelem akce „Stavební úpravy 
ZŠ na ul. Lesní č. 14/174, Hlučín - Bobrovníky“ 
se stává společnost OMLUX, spol. s r.o. a roz-
hodla o uzavření smlouvy o dílo v souladu se za-
dávacími podmínkami stanovenými při výběro-
vém řízení v ceně 626.113 Kč bez DPH.

n schválila přijetí účelové dotace 100.000 Kč z roz-
počtu Moravskoslezského kraje za účelem do-
krytí  nákladů spojených s realizací Hlučínské li-
lie.

Výtah z usnesení ze 47. - 49. schůze Rady města Hlučína

Zastupitelstvo města Hlučína:
n vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2012, 

Požární řád města  Hlučína.
n projednalo a rozhodlo schválit a uzavřít Doda-

tek ke Smlouvě o poskytnutí podpory z ROP 
Moravskoslezsko na projekt Kdo jsou lidé na 
Hlučínsku.

n schválilo Závěrečný účet Sdružení obcí Hlučín-
ska za rok 2011 s vyjádřením souhlasu s celo-
ročním hospodařením, a to bez výhrad.

n projednalo návrh na podepsání Charty 2012 a 
zapojení města Hlučína do akcí „Evropského 
týdne mobility“ a rozhodlo návrh schválit.

Výtah z usnesení z 15. zasedání 
Zastupitelstva města Hlučína

Rada města Hlučína rozhodla o záměru Města Hlučína
p r o d a t 

BYTOVOU JEDNOTKU  č. 1192/9 
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu
čp. 1192 a zastavěném pozemku parc. č 1706/11v k.ú. Hlučín

- formou výběrového řízení - obálkovou metodou
- za  minimální kupní cenu ve výši 723.000,- Kč.

Jedná se o byt velikosti 2 + 1 o výměře 54,4 m2 (+ balkón a sklep 3,7 m2), v Hlučíně, ul. Severní.

Nabídky v zalepených nebo zapečetěných obálkách označených,
,,Výběrové řízení na bytovou jednotku č. 1192/9 na ulici Severní v Hlučíně – NEOTEVÍRAT“,

zašlete (nebo doručte osobně na podatelnu MěÚ) na adresu: 
Městský úřad Hlučín, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín do  31. července 2012.

Přesnou specifikaci toho, co musí nabídka  obsahovat, najdete na úřední desce města Hlučína.
Bližší informace budou zájemcům poskytnuty na odboru městského majetku MěÚ Hlučín, 

tel.: 595 020 210, 595 020 263, e-mail: zmrzlik@hlucin.cz, kosmova@hlucin.cz.

Rada města Hlučína rozhodla o záměru Města Hlučína
p r o d a t

 část pozemku parc. č. 71 v k. ú. Bobrovníky, geometrickým plánem nově označenou jako
parc. č. 71/3 v k. ú. Bobrovníky  - zahrada o výměře 880 m2 

s předkupním právem pro Město Hlučín

- formou výběrového řízení - obálkovou metodou, 
- za  minimální kupní cenu ve výši 403.350,- Kč.

 Jedná se o pozemek na ulici Větrná - za restaurací  Bobry club, vhodný pro výstavbu rodinného domu.

Nabídky v zalepené nebo zapečetěné obálce, označené textem „Výběrové řízení na pozemek 
parc. č. 71/3 v k. ú. Bobrovníky – neotvírat “,  zašlete na adresu:

Městský úřad Hlučín, Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín, do 24. srpna 2012.
 Přesnou specifikaci toho, co musí nabídka  obsahovat, najdete na úřední desce města Hlučína.

Bližší informace budou zájemcům poskytnuty na odboru městského majetku
MěÚ Hlučín - budova A - II. poschodí, kancelář č. 204,  v úředních hodinách: po, st 8 -17 hodin; 

út, čt 8 - 14 hodin, nebo telefonicky na tel. č. 595 020 261, 595 020 210.

Vážení spoluobčané,
dlouho očekávané období prázdnin je tady. 

Přestože většina z nás bude pracovat i během 
nich, každý se těší na aktivní letní dovolenou pl-
nou nevšedních zážitků. Štěrkovna se zaplní re-
kreanty, více živo bude na náměstí a nejživěji 
bude na diskotékách. Ulice zaplní letně obleče-
ná děvčata, děti na kolech a kolečkových brus-
lích, ale i auta. Důsledkem rekonstrukce Svinov-
ských mostů bude vyšší počet aut, která projíždějí 
našim městem. Chod města se nezastaví a někte-
ré letní radosti způsobí lidem omezení v podobě 
vyšší frekvence dopravy nebo hluku z diskoték. V 
tom buďme k sobě vzájemně tolerantní. Opatrní a 
všímaví buďme k vykrádačům aut, bytů a obcho-
dů. Hlídejme si své peněženky a platební karty.

Kromě diskoték nám život ve městě i v měst-
ských částech zpestří kulturní, sportovní a spole-

čenské akce. Mezi ně patří Festival kultury Hlu-
čínska, dožínkové slavnosti, primice nového fa-
ráře z Hlučína spojená s průvodem městem a dal-
ší akce, tak jak jsou uvedeny v programu těch-
to novin. Od června máme další krásné a kvalit-
ní sportovní hřiště u Základní školy Hlučín - Rov-
niny. Prostě pro každého nějaká radost. I pro ob-
čany na ulici Rovniny, kde proběhne o prázdni-
nách oprava silnice po rekonstrukci kanalizace.

Od prvního července začnou platit ve městě vy-
brané parkovací zóny, do kterých si budete moci 
zakoupit parkovací karty a mít tak vyhrazena 
místa pro Vaše auta. Je to jeden z prvních kroků 
jak vyřešit provoz a parkování aut a naplnit zá-
konné podmínky pro provoz aut, pohyb chodců a 
průjezd hasičských vozidel ve městě. Vybrané pe-
níze budou využity pouze pro zlepšení dopravní 
situace a parkování aut.

Vážení občané, přeji vám krásné prožití let-
ních dnů, načerpání životní energie, upevnění 
rodinných vztahů, zkrášlení a vylepšení Vašich 
domů a bytů, každému jak si přeje.

Pavol Kubuš
starosta

Centrum pro zdravotně postižené Mo-
ravskoslezského kraje o.s. realizuje od  
1. 6. 2012 nový projekt s názvem Společně 
k pracovnímu uplatnění. Projekt je určen 
osobám se zdravotním postižením, kte-
ré jsou nezaměstnány déle než 6 měsíců. 
Jeho cílem je zvýšit zaměstnatelnost těch-
to osob a pomoci jim získat uplatnění na 
trhu práce. 

Účastník projektu nejdříve prochází základním 

Poradenským programem, který se zaměřuje na 
sestavení životopisu a motivačního dopisu, ori-
entaci na portálech nabízejících práci, využívání 
všech možností při hledání práce, nácvik pracov-
ního pohovoru, apod. Následně je možné na do-
poručení sociálního pracovníka účastnit se dalších 
aktivit, které projekt nabízí: Rekvalifikační kurzy, 
Pracovně-bilanční diagnostika, Individuální psy-
chologické poradenství či Podpůrné a motivační 
aktivity. 

Společně k pracovnímu uplatnění Podporu k pracovnímu uplatnění osob se zdra-
votním postižením mohou využít rovněž i zaměst-
navatelé, a to prostřednictvím aktivity Podpora 
uplatnění na trhu práce, kdy můžeme poskytnout 
příspěvek na mzdové náklady po dobu 6 měsíců 
pro osobu zdravotně postiženou, které zaměstna-
vatel vytvoří nové pracovní místo.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a 
státním rozpočtem ČR, aktivity projektu jsou pro 
účastníky zdarma. 

Projekt je realizován na celém území Moravsko-
slezského kraje, bližší informace jsou k dispozi-
ci na webových stránkách organizace (www.czp-
msk.cz), příp. u manažerky projektu Mgr. Hany 
Schwarz, Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín, tel: 
556 709 403.

Pavla Hennigová
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Občanské sdružení Malánky stále vymýšlí 
pro své občany nové kulturní akce. Uspo-
řádalo historicky poprvé pro své občany 
Stavění Máje.

Tato akce se konala 29. dubna od 15 hodin na 
takzvaném Malánkářském náměstí. Pro všechny 
bylo nachystané bohaté občerstvení a děti, spo-
lečně s rodiči, si mohly nazdobit májku, která 
byla poté za pomoci všech svobodných i ženatých 
mužů vztyčena k nebi. Májka byla důkladně ukot-
vena a zabezpečena proti vandalům. Je 1. května 
1:15 a naše májka neodolala vandalům a řítí se k 
zemi. Jelikož jsme chtěli, ať i nadále naše máj-
ka stojí, sešli jsme se v 9:00 na náměstí a znovu 
jsme ji za pomoci rady O. S. Malánky postavili. S 
koncem měsíce se scházíme na náměstí, kde ofici-
álně skácíme naší májku a přenášíme ji na louku 
pana Paschka, kde je nachystané vše pro zaháje-
ní akce Kácení máje spojené se svatodušním sma-
žením vaječiny. Pro všechny byly nachystané spe-
ciality na grilu, alko, nealko, a také výborná va-
ječina,  která byla vyrobena z 210 kusů vajec. Ti, 
kterým se nechtělo večer domů, mohli zůstat na 
akci u táboráku a zpívat si známé písně za dopro-
vodu kytarového virtuóze pana Petra Dedka ml. 
Na tuto akci jsme se bedlivě připravovali, a proto 
jsme se sešli týden před akcí u našeho šéfkuchaře 

Co se dělo v Malánkách

pana Červenky a vyzkoušeli samotné smažení va-
ječiny. Občanské sdružení Malánky by touto ces-
tou chtělo poděkovat panu Paschkovi za propůjče-
ní pozemku, Sportovně rekreačnímu areálu Hlu-
čín za propůjčení laviček a stolů, také všem čle-
nům rady O. S. Malánky za uspořádání a nachys-
tání akce a v prvé řadě všem co nás přišli podpo-
řit a pomáhají nám.

Touto akcí jsme neskončili a už nyní připravuje-
me pro všechny Letní karneval. Ten se bude konat 
21. 7. 2012 od 17 hodin na louce pana Červenky. 
Pro všechny je nachystané překvapení, bohaté ob-
čerstvení a plno zábavy.

Dále bych chtěl touto cestou poděkovat pěvecké-
mu sboru Sluníčko ze ZŠ Rovniny, který nazpíval 
pro všechny Malankáře jejich hymnu. Tuto hym-
nu vždy uslyšíme na zahájení jakékoliv akce na 
Malánkách.

Pavel Cyrus
předseda O. S. Malánky

Euroregionální řídící výbor Euroregi-
onu Silesia na svém zasedání dne 14. 4. 
2011 rozhodl o přidělení dotace z Fon-
du mikroprojektů Operačního progra-
mu přeshraniční spolupráce Česká re-
publika – Polská republika 2007-2013 na 
realizaci projektu Svazku obcí mikrore-
gionu Hlučínska „Cyklostezkami po li-
nii objektů opevnění“, registrační číslo 
CZ.3.22/3.3.04/11.02298.

Svazku obcí mikroregionu Hlučínska, který 
sdružuje patnáct obcí (Bělá, Bohuslavice, Darko-
vice, Děhylov, Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, 
Hlučín, Kozmice, Ludgeřovice, Markvartovice, 
Píšť, Šilheřovice, Vřesina a Závada) byla přizná-
na dotace ve výši 85 % konečných způsobilých 
výdajů projektu. Zbývajících 15 % uhradí svazek 
obcí ze svého rozpočtu.

Partnerem projektu je Gmina Krzyżanowice, kte-
rá již dlouhodobě spolupracuje s některými obce-
mi Svazku obcí mikroregionu Hlučínska v mnoha 
oblastech života, mimo jiné kulturní či sportov-
ní. Název projektu polského partnera zní: Na kole 
přes sousední, příhraniční obce I. etapa /Rowe-
rem przez sąsiednie, przygraniczne miejscowoś-
ci. Etap I. 

Podoba společného projektu Svazku obcí mikro-
regionu Hlučínska a Gminy Krzyżanowice naby-
la reálných obrysů v průběhu roku 2010, kdy bylo  
iniciováno několik jednání za účasti zástupců sa-

mospráv české i polské strany. Cílem společné-
ho projektu je posílit spolupráci komunit na obou 
stranách hranice a rozšířit nabídku pro aktivní trá-
vení volného času na území česko-polského pří-
hraničí, především v regionech hlučínském a kr-
zyżanowickém.

Předmětem projektu je pořízení projektové do-
kumentace pro územní a stavební řízení, v rám-
ci níž budou řešena opatření k rozšíření a zkvalit-
nění sítě cyklostezek, které se nacházejí na katas-
trálním území Svazku obcí mikroregionu Hlučín-
ska (Darkovice, Hať, Hlučín, Kozmice, Markvar-
tovice, Šilheřovice, Vřesina).

Projektová dokumentace bude řešit vedení cyk-
lostezek ve směru z Hlučína do areálu čs. opevně-
ní v Hlučíně-Darkovičkách, dále podél linie opev-
nění na katastrech obcí Šilheřovice, Markvartovi-
ce, Vřesina, Kozmice, Darkovice a v neposlední 
řadě projekt řeší napojení na polské Krzyżanowi-
ce přes katastr obce Hať. Snahou svazku obcí je 
vytvořit předpoklady pro realizaci napojení na již 
existující a reálně sjízdné úseky s cílem následné-
ho rekreačního využití uceleného systému tras ze 
strany cyklistů. Projekt je také logickým vyústě-
ním dlouhodobých snah Svazku obcí mikroregi-
onu Hlučínska o zatraktivnění Areálu čs. opevně-
ní v Hlučíně - Darkovičkách, který je vysoce ce-
něnou prezentací ojedinělého fortifikačního systé-
mu České republiky a těší se velkému zájmu ná-
vštěvníků. 

Projektová dokumentace „Cyklostezkami 
po linii objektů opevnění“

1. června 2012 měli žáci 1. stupně i se svý-
mi rodiči možnost strávit odpoledne na 
školním hřišti. Sdružení  rodičů a vede-
ní školy ZŠ Dr. M. Tyrše pořádali „Den 
dětí“. 

 I když počasí moc nepřálo, sešlo se hodně dětí, 
které soutěžily v různých disciplínách. Po splnění 
všech soutěžních úkolů získaly děti malou odmě-
nu a mohly si pochutnat na opečeném párku, na 
který se těšily asi nejvíc.  Hrála hudba, bylo ve-
selo. Děkujeme za hezké odpoledne. Už se těší-
me na příští rok!                           Petra Šindlářová

Den dětí

Tři sestry v Hlučíně
Legendární kapela Tři sestry se vrací do 
Hlučína. Po letech opět roztančí publikum 
na břehu Hlučínského jezera. 

Speciální koncert pořádaný v rámci letní tour se 
uskuteční 18. srpna a je součástí letošního projek-
tu Hlučínské hudební léto. Tři sestry k jezeru ne-
dorazí samy. Během šestihodinové show se před-
staví i punková parta E!E, Doctor P.P. a MZH. 
„Areál bude pro návštěvníky otevřen od 17:00. 
První koncert začne o hodinu později. Vstupenky 
jsou již v prodeji. Například v síti Ticketstream. 
V Hlučíně pak v Hospodě 56 či v Galerii na ná-
městí,“ doplnil ředitel Sportovně rekreačního are-
álu Petr Breitkopf.

Krmáš s Petrem Spáleným
Na letošním Krmáši vystoupí Petr Spále-
ný a muzikálová zpěvačka Eva Burešová 
pocházející z Hlučína. Akce se uskuteční 
1. a 2. září již tradičně na břehu Hlučín-
ského jezera.

„Krmáš patří mezi nejvýznamnější společenské 
a kulturní akce v Hlučíně. Láká návštěvníky ze ši-
rokého okolí. Proto jsme rádi, že se nám podařilo 
pozvat ikonu české písničky. Skladby Petra Spále-
ného znají lidé napříč generacemi,“ řekl za pořa-
datele ředitel areálu Petr Breitkopf.

Kromě hudebního programu prostor dostane i 
čtyřhodinová Rock and Disco party,  návštěvní-
ci se mohou těšit na lunapark, vodní adrenalinové 
atrakce, skákací hrad pro děti a velkou trampolí-
nu. Vstup na akci je bezplatný.

V měsíci červnu bude dokončena a slav-
nostně otevřena cyklostezka vedoucí z 
Markvartovic do Hlučína nebo také, chce-
te-li, z Hlučína do Markvartovic. 

Cyklisté, bruslaři a turisté, přijeďte si vyzkou-
šet novou trasu, která se napojuje na dosavadní a 
stále se rozšiřující síť cyklostezek Hlučínska. Po 
upravených a cyklistům přizpůsobených cestách 
je možné vyjet na celodenní výlety do přírody i za 
poznáním. Díky tomu, že jsou cyklostezky vede-
ny mimo běžné frekventované silnice, je projížď-
ka vhodná i pro rodiče s dětmi. 

Pojďte se projet po nové 
cyklostezce v Markvartovicích
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S koncem uplynulé sezóny nastal opět čas 
na bilancování. Do soutěžního ročníku 
2011 – 2012  byly přihlášeny 3 družstva 
našeho oddílu házené HC Hlučín – star-
ší žačky, mladší žačky a muži. Zároveň v 
průběhu roku začala fungovat příprav-
ka, kde se s nástrahami házené seznamu-
jí naši minižáci.

Největšího úspěchu dosáhly naše starší žačky, 
které suverénně vyhrály svou kategorii, když za 
celou sezónu pouze 1x prohrály, 3x remizovaly a 
ve zbývajících 16-ti zápasech nenašly přemožite-
le, a tak po zásluze získaly titul  Přeborník severní 
Moravy.  Zároveň naše hráčka Michaela Konečná 
skončila na 2.místě v tabulce střelců. Kromě ní se 
do první desitky dostaly další 3 hráčky – Postul-
ková Magdaléna, Štverková Karolína a Smejka-
lová Tereza. Dále se naše 3 hráčky letos v lednu 
zúčastnily v Nymburku tréninkového kempu ta-
lentované mládeže, kde byla naše brankářka Krzi-
kalová Tereza vybrána do širší nominace nově se 
tvořící dorostenecké reprezentace. Holky tak pod 
vedením trenéra p. Janoše a za asistence p. Nem-
číka a p. Janíka zúročily tvrdou přípravu, která 

jim přinesla 1.místo po podzimní části, a tím i po-
stup do Žákovské ligy. V této soutěží, která je Pře-
borem České republiky se dostaly až do 3. kola, 
tj. mezi 16 družstev z celé republiky. V listopa-
du pouze o skóre skončily na turnaji v Ostravě na 
2.místě. Vítězem turnaje se stala Slávie Praha. Jar-
ní část sezóny začala účastí na mezinárodním tur-
naji v Krakowě, který naše děvčata ve své katego-
rii suverénně vyhrála, když ani jednou neprohrá-
la. Byl to pro ně úspěšný rok, který zakončily na 
chlapeckém turnaji v Ostravě - Polance.

Družstvo mladších žaček se umístilo na 6. mís-
tě z 8 družstev. Toto družstvo doplatilo na úzký 
kádr hráček  a hráčů, které jsme v průběhu sezóny 
dle našich možností doplňovali. Že má tento kádr 
perspektivu dokládá to, že naše hráčka Kovalo-
vá Adéla se umístila na 3. místě v soutěži střelců, 
když vstřelila 71 branek. Hned za ní skončila se 
70-ti vstřelenými brankami další naše hráčka Des-
ortová Eliška. Eliška měla tu smůlu, že se zranila 
a do posledních 3 zápasů nemohla nastoupit a na-
výšit svůj počet vstřelených branek. Po celou se-
zónu bojovala o titul nejlepší střelkyně, ale smol-
ně o něho přišla. Náladu  si může spravit tím, že 

alespoň vyhrála soutěž v počtu vstřelených branek 
ze 7-mi metrových hodů. Velkou radost nám dělají 
ty hráčky, které s házenou začaly celkem nedávno, 
ale již pravidelně nastupují a zápas od zápasu se 
zlepšují. Proto se obracíme na ty z Vás, kdo mají 
chutˇ si to zkusit, aby přišli na naše tréninky, kte-
ré budou od konce srpna každou středu a pátek od 
16:30 – 18:00 hod na venkovním hřišti u ZŠ Dr. 
M.Tyrše v Hlučíně.

Družstvo mužů skončilo na celkovém 5. místě z 
13-ti účastníků, když se po celou dobu pohybova-
li v popředí tabulky a až dva nevydařené jarní zá-
pasy je odsunuly níže, než si před začátkem sou-
těže představovali. Náš hráč Kolmajer Tomáš vy-
hrál soutěž střelců, když vstřelil 189 branek. Do 
první desítky se dostal i další náš hráč Bartoníček 
Josef se 105 brankami.

Pokud by jste měli zájem vidět naše družstva v 
akci, tak se na podzim přijdťe podívat na venkovní 
hřiště při ZŠ Dr.M.Tyrše v Hlučíně nebo do ved-
lejší sportovní haly. Rozpis jednotlivých utkání 
bude na stránkách www.smsh.chf.cz nebo na na-
šich webových stránkách  www.hazenahlucin.cz.

Martin Schmack
HC Hlučín

Házenkáři Hlučín: Hodnocení sezóny 2011 – 2012

Z důvodu spuštění nového Centrálního 
registru vozidel bude na všech registrač-
ních místech vozidel v celé ČR přerušen 
provoz registru vozidel, včetně MěÚ Hlu-
čín, a to od pátku 29. 6. 2012 do pondě-
lí 9. 7. 2012. 

V uvedenou dobu nebude možné vkládat jaké-
koliv nové údaje do Centrálního registru vozidel, 
což znamená, že nebude možné u silničních vozi-
del provádět jakékoliv změny. Registr řidičů bude 
v provozu beze změn.

ODaSH

Upozornění na přerušení 
práce na registru vozidel 

V úterý 19. 6. 2012 se 10 žáků studujících 
v Hlučíně zúčastnilo „Nářeční recitační 
soutěže“, na kterou si měli připravit bás-
ničku v prajzském nářečí a kterou pořá-
dalo Gymnázium Josefa Kainara s podpo-
rou Muzea Hlučínska.

Soutěž probíhala v prostorách hlučínského zá-
mečku a porotu tvořily paní Růžena Rostková, bý-
valá kantorka hlučínského gymnázia, a spisovatel-
ky Eva Tvrdá a Jana Schlossarková, jejíž básničky 
si někteří studenti připravili k recitaci. Soutěž za-
čala v deset hodin dopoledne a publikum, které se 
dobře bavilo, tvořili žáci nižších ročníků ZŠ Hor-
nické a ZŠ Tyršovy, kteří přišli podpořit recitující 

hlasitým potleskem. O občerstvení a komfort re-
citujících se starali studenti třetího ročníku gym-
názia a celou soutěží nás provázel Lukáš Blokša, 
student druhého ročníku hlučínského gymnázia.

Po odrecitování poslední básničky se šli všich-
ni přítomní podívat do muzea na výstavu obrazů, 
kterou pořádala ZUŠka k 60. výročí od svého za-
ložení. Porota měla mezitím nelehký úkol - vy-
brat vítěze. A rozhodla takto: 1. místo: Lenka Foj-
tíková (báseň: Před svatkama a ve svatky) – ZŠ 
HLučín, Hornická, 2. místo: Kateřina Mrůzková 
a Andrea Lampartová (scénka: Dva chlopi na lav-
ce) – Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, p.o. a 3.     
místo: Lucie Návratová (báseň: Raz chromy Fran-
cek) – Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, p.o. 
a Vendula Bochňáková a Matyáš Starý (scénka: 
Stryk Jozef na besedách) - ZŠ dr. Miroslava Tyrše.

Mám radost, že jsem se mohla této soutěže zú-
častnit, protože ráda mluvím v našem nářečí a cí-
tím tak, že mám s lidmi, kteří žili na místě, kde 
teď žiju já, společného něco jiného než jen bydliš-
tě. Myslím si ale, že v nářečí mluví čím dál méně 

Gymnázium uspořádalo nářeční recitační soutěž lidí, a je škoda, že takový bohatý odkaz našich 
předků jen tak zahazujeme. Na závěr bych chtě-
la poděkovat jak za soutěžící, tak i za diváky naší 
paní profesorce Haburové, která úspěšně zorgani-
zovala již druhý ročník této soutěže a přeji jí mno-
ho úspěchů a nadaných recitujících i v dalších roč-
nících této netradiční recitační soutěže. 

Kateřina Mrůzková, III. A, GJK Hlučín

Na podzim loňského roku jsme byli při 
návštěvě orchestru z družebního města 
Köttmannsdorfu osloveni, abychom se 
zúčastnili 3.ročníku mezinárodního fes-
tivalu školních kapel Rock´n´Green, kte-
rý se konal v rakouském Klagenfurtu 2. 
června.

Rozhodli jsme se tedy, že si pojedeme poslech-
nout, co a jak se hraje za hranicemi, a taky před-
vést naši pop music. Proto jsme do našeho 30 mi-
nutového vystoupení zařadili písničky Ewy Far-
né a kapely Chinaski. Termín festivalu se bo-
hužel lehce kryl s maturitními zkouškami, tak-
že jsme se museli poohlédnout po novém kyta-

ristovi. Naštěstí jsme na svou stranu získali Pav-
la (Jürgena) Heidera, který se v docela krátkém 
čase naučil náš repertoár. Do Klagenfurtu jsme 
vyrazili vzhledem k velké vzdálenosti už o den 
dříve. Ihned po příjezdu jsme byli v péči organi-
zátorů a hlavně našeho hlučínského rodáka a bý-
valého žáka naší ZUŠky Tondy Viliše, který zde 
vyučuje hru na kytaru. Díky němu jsme mohli 
poznat krásy zdejší přírody a on si zase připome-
nul krásu českých děvčat.

Naše vystoupení jsme, po všudypřítomných 
technických zmatcích, odehráli jako druzí v po-
řadí a pak jsme už mohli v klidu poslouchat a 
spoluvytvářet atmosféru. Některé kapely hrály 

Sekec Mazec Band na festivalu v Rakousku i přes svůj nízký věkový průměr velmi dobře. 
Je zde vidět podpora a snaha vést mladé mu-
zikanty k aktivnímu hraní v kapele od útlého 
věku. Festival vyvrcholil před půlnocí vystou-
pením slovinského hosta, kapely Escape the 
Rock in Mind, a vyhlášením vítěze, který si za-
hraje na ‚,dospěláckém“ festivalu v Maďarsku. 
Sice jsme nevyhráli, ale jsme moc rádi, že jsme 
se mohli této pro nás velmi přínosné akce zú-
častnit. 

Za to patří velký dík také našim sponzorům, 
Optice Novum, firmě pana Bartuska z Píště a 
farnosti ve Staré Vsi nad Ondřejnicí za zapůj-
čení auta, které nás spolehlivě přepravilo tam 
i zpět.

Bohumír Stoklasa
ZUŠ P.J.Vejvanovského Hlučín
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Pod tímto názvem proběhl na ZŠ Hornic-
ká v Hlučíně Den dětí. Inspirací pro uspo-
řádání následujícího klání byla nadcháze-
jící olympiáda v Londýně. Tento převážně 
sportovní den probíhal tak, že si nejdříve 
každá třída vylosovala stát, který  repre-
zentovala.

Soutěžilo se v kopané, florbalu, cyklistice, střel-
bě ze vzduchovky a maratónu. Nesportovní soutě-
ží pak byla výtvarná část, ve které se každá třída 
snažila namalovat co nejlépe plakát, který by co 
nejvíce svým námětem charakterizoval daný stát. 
Musíme konstatovat, že mnohé náměty byly moc 
zdařilé.

Je v podstatě jedno, kdo byl vítěz, či kdo byl po-
ražený, tak to v soutěžích chodí, ale důležité je, 
že se všichni snažili ze všech sil, bojovali do po-
slední disciplíny, bouřlivě se povzbuzovali a urči-
tě prožili krásné a sportovním duchem nabité do-
poledne.

Iva Landová

Žijeme Londýnem

Zámecký TV klub ožil v úterý 12. červ-
na cestovatelskou besedou. Navštívila nás 
ostravská cestovatelka Dana Barnetová, 
která se s námi podělila o své zážitky z 
okružní cesty Finskem. 

Řeč byla nejen o finských městech, přírodě a li-
dech, ale například také o vesnici Santa Claus a ži-
votě Laponců. Přednáška byla doplněna fotogra-
fiemi a pohlednicemi z cesty a krátkým filmem 
přímo z produkce manželů Barnetových. Na zá-
věr besedy proběhla živá diskuse o více i méně 
příjemných zážitcích z cesty. Dalším cílem paní 
Barnetové je ostrov Island, který se chystá proces-
tovat ještě letos.                             Lucie Kostková 

vedoucí knihovny

Přednáška o Finsku

Prázdninová  půjčovní doba 
v Městské knihovně Hlučín

Pondělí  8 - 12   13 - 17
Čtvrtek  8 - 12   13 - 18

Pobočky Bobrovníky
a Darkovičky budou

v červenci a v srpnu uzavřeny.

Přejeme Vám hezké prázdniny 
plné sluníčka a příjemně 

strávenou dovolenou!

V sobotu dne 18. srpna 2012 pořádají 
Darkovičky ve spolupráci všech složek v 
obci „Dožínkovou slavnost“. Tuto bývalou 
tradici se nám podařilo v obci po půlstole-
tí znovu obnovit v roce 2010.

Slavnost zahájíme mši svatou v 10 hodin v míst-
ním kostelíčku. Ve 14 hodin vyjde z ulice Koz-
mické krojovaný průvod s živou hudbou za do-
provodu zemědělské techniky. Ten bude pokračo-
vat na místní fotbalové hřiště, kde se tato slavnost 
uskuteční. Připraven je bohatý kulturní a zábavný 
program. Vystoupení místních požárníků, umělec-
ké skupiny MONA a utkání mini žáků v kopané. 
Nebude chybět kolo štěstí, bohatá tombola, skáka-
cí hrad, projížďka na koních a další atrakce. Tra-
dičně bude nachystáno bohaté občerstvení v po-
době domácích koláčů, zabijačky a dalších spe-
cialit. V případě nepříznivého počasí se slavnost 
uskuteční následující den, a to v neděli 19.srpna 
2012.

Tímto zveme všechny občany naší obce i širokou 
veřejnost, aby se přišli mezi nás podívat a pobavit.

Srdečně zve přípravný výbor.

Tradiční Dožínková slavnost
opět v Darkovičkách

Ve dnech 29. 6. - 30. 6. 2012 se uskutečnilo 
v Hlučíně setkání žáků malířů-natěračů z 
různých koutů České republiky a dokon-
ce ze Slovenska. Hlavní program probíhal 
na náměstí, kde žáci na připravených pra-
covních panelech prezentovali svou školu 
volnou tvorbou a plnili také jednotné sou-
těžní zadání. 

Za nádherného slunečného počasí sledova-
la žáky při práci i laická veřejnost, která mohla 
porovnávat šikovnost budoucích mistrů řemesla. 
Různé rady mohli kolemjdoucí získat i od zástup-
ců sponzorujících firem, kteří se zde prezentovali 
a byli k dispozici ve svých stáncích po celou dobu 

akce. Jako doprovodný program probíhaly ukázky 
prací dalších řemesel, které naše učiliště vyučuje.

Hlavním cílem vydařeného dne bylo navázání 
vzájemné spolupráce odborných pedagogů, vý-
měna a nabytí nových zkušeností, propagace to-
hoto fajnového řemesla na veřejnosti a především  
pokračování tradice že Hlučín odjakživa byl a je  
kolébkou  poctivých řemeslných fachmanů .

Poděkování za pomoc při realizaci této akce pa-
tří všem sponzorům a pořadatelům , vedení města 
Hlučína, zejména panu starostovi ing. Pavolu Ku-
bušovi, který převzal záštitu nad celou akcí.  

Jindřich Honzík
Karel Balarin

Fachmani nevymřeli aneb Setkání  malířů v Hlučíně se povedlo!

Řadu novinek připravují pořadatelé 
hlučínského festivalu Štěrkovna Open 
Music, který se 3. a 4. srpna uskuteč-
ní na břehu jezera. Kromě pestrého hu-
debního programu - například Mandra-
ge, Wohnout, slovenské Inekafe, Davida 
Kollera s Jasnou Pákou a řady dalších - 
se připravuje i bohatý doprovodný pro-
gram. Jde například o vodní adrenali-
nové atrakce, bezbariérový bar, speciál-
ní vinárnu s nabídkou exkluzivních vín 
malých moravských vinařů či masérnu.

Vždy se snažíme připravit pro návštěvníky pří-
jemné zázemí. Nejen hudbou je totiž člověk na 
festivalech živ,“ řekl za pořadatele ředitel areá-
lu Petr Breitkopf. 

Návštěvníci například uvidí exhibici vod-
ních lyžařů. Na souši budou různé adrenalinové 
atrakce jako například airsoftová střelnice, zá-
pasy sumo a divoký býk.

Štěrkovna se letos navíc stala součástí projek-
tu Nadace OKD Zábava bez bariér. V areálu tak 
bude speciální tribuna pro vozíčkáře, kteří bu-
dou mít k dispozici proškolené asistenty. Jed-
ním z prodejních míst pak bude bezbariérový 
bar, kterém bude obsluhovat i Muž roku 2009 
Martin Zach. 

Kromě již tradičních věcí jako čajovna, kavár-
na, pivní stany a stánky s jídlem bude mít Štěr-
kovna Open Music jako první festival v republi-
ce i speciální vinárnu. V ní budou moci zájemci 
ochutnat vína malých moravských vinařů z na-
bídky internetového obchodu Nová vína (www.
novavina.cz). „Lidé unavení tělesně pak budou 
moci najít uvolnění pod dlaněmi zkušeného ma-
séra,“ doplnil za pořadatele David Moravec.

Informace o programu, předprodeji vstupenek 
a doprovodném programu zájemci najdou na 
www.sterkovnamusic.com.

(nwp)

Štěrkovna bude bezbariérová
a nabídne vodní atrakce i masáže

Polívkovo představení na 
malém nádvoří zámku
V době, kdy bude léto ve své vrcholné fázi  
jistě přijde vhod mimořádné kulturní 
osvěžení. Do Hlučína zavítá Divadlo Klau-
niky Brno s představení DON QUIJOTE 
DE LA ANCHA, které vzniklo pod režij-
ním vedením Bolka Polívky.

Představení se odehrálo s úspěchem již na mnoha 
místech  v Česku i Evropě a letos 16. 8. ve 20 ho-
din dorazí i do Hlučína. A protože je léto, chtěli 
jsme, aby představení mělo mimořádnou letní pří-
chuť. Rozhodli jsme se zrealizovat toto představe-
ní na malém zámeckém nádvoří. Musíme se vy-
pořádat s mnoha technickými problémy, ale jsme 
přesvědčeni, že tato příležitost za to stojí. Noční 
zámek ovládne divadelní duch a jistě v kombina-
cí  hereckého výkonu představitele hlavní role Le-
noire Montainy (přední světový chůdoherec), pů-
jde zároveň o nevšední umělecký zážitek. Věříme, 
že nás nezradí počasí a zájem diváků bude přísli-
bem, že letní představení na zámku se mohou stát 
do budoucna v Hlučíně tradicí. Společenský oděv
tentokrát nechte klidně doma.         Zdeněk Kačor

ředitel KC Hlučín
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Poslední den v červnu byl v katedrále Božské-
ho Spasitele v Ostravě slavnostně vysvěcen na 
kněze hlučínský rodák P. Jiří Marek Kotrba. 
7. července 2012 od 10.00 hod. bude sloužit 
ve farním kostele sv. Jana Křtitele svou prv-
ní mši svatou neboli primici. Pro hlučínskou 
farnost i pro samotné město Hlučín je to vel-
ká událost, neboť uplynula už dlouhá doba od 
chvíle, kdy vzešel předchůdce současného pri-
micianta.

Kdy jste se rozhodl stát se knězem?
Mé rozhodnutí stát se knězem se zrodilo v poměr-

ně brzkém věku, myslím snad už někdy v první tří-
dě základní školy. Rozhodnutí tehdy ovlivnil jeden 
kněz působící na Hlučínsku, který se od té chvíle 
stal mým vzorem. Představy o kněžské službě byly 
tehdy samozřejmě s ohledem na můj věk velmi na-
ivní, ale postupem času začaly dozrávat v pevné 
rozhodnutí. V dnešní době si nedokážu představit, 
že bych dělal něco jiného. Nikdy jsem svého roz-
hodnutí nelitoval.

Jak na vaše rozhodnutí reagovali rodiče a pří-
buzní? Přece jen je to rozhodnutí na celý život.

K mému překvapení rodiče nereagovali nějak 
nepřiměřeně. Jako vše ostatní i toto řešili domlu-
vou. Mysleli, že je to jen chvilkový rozmar a že mě 
to možná v budoucnu přejde. Když se jejich před-
poklady nesplnily a viděli, že ve snaze o dosažení 
cíle jsem zapálený a neoblomný, vzali to. Nikdy mi 
v mém rozhodnutí nebránili. 

Jak moc bylo studium náročné?
Tak pokud je řeč o přípravě ke kněžství, studi-

um jako takové je pouze jednou ze složek přípra-
vy. Probíhá na Cyrilometodějské teologické fa-
kultě v Olomouci a má připravit budoucího kněze 
na vykonávání jeho služby po stránce intelektuál-
ní. Trvá 5 let a je zakončeno státními zkouškami a 
magisterskou promocí. Paralelně však také probí-
há příprava duchovní v Arcibiskupském kněžském 
semináři v Olomouci, kde se kandidát připravuje 
na vykonávání své služby duchovní formací zku-
šených kněží.

Co se týká počtu studentů a kandidátů, tak feno-
ménem posledních let je spíše pokles. Je to ovšem 
jen přirozený důsledek, neboť i porodnost je nižší. 
Každopádně dochází také k poklesu díky odcho-
du z důvodů studijních nebo formačních. Jedno-
duše řečeno, není v silách každého, projít nároč-
nou přípravou jak intelektuální tak duchovní. Na-
víc je zde ještě jeden aspekt, který toto vše ovliv-
ňuje a ten je rázu čistě nadpřirozeného a říká se 
mu Boží povolání. Když to řeknu čistě laicky, tak 
člověku to musí být dáno shůry. Studium je stej-
né jako na kterékoliv jiné vysoké škole. Student 
musí v průběhu 5 let zvládnout předepsané uči-
vo a složit z něj zkoušky. Nedávno jsem si pro zají-
mavost prošel dodatek k diplomu a zjistil jsem, že 
jich bylo více než 150. První dva roky studia jsou 
věnovány filosofii a studiu jazyků jako je latina, 
řečtina, hebrejština a další tři roky už jsou zamě-
řeny ryze teologicky, kdy se chodí na přednášky z 
morálky, dogmatiky nebo církevního práva. For-
mace v semináři je pro mnohé nepochopitelným 
pojmem, neboť nemá ve společnosti obdoby. Čas-
to se přirovnává k vojenské průpravě. Mnoho prv-

Hlučín se po dlouhé době dočkal svého kněze rodáka

ků, jako je denní řád a poslušnost, je společných, 
ale na rozdíl od vojenské disciplíny je založena na 
jiných principech.

Vaše první mše na postu kněze proběhne první 
prázdninovou sobotu. Jak dlouho se na ni při-
pravujete?

Pokud bych měl jít na samotný začátek příprav, 
myslím, že jsem začal už někdy po Novém roce. 
Zorganizovat takovou primici znamená zařídit 
mnoho různých detailů, které se v konečném dů-
sledku spojí dohromady a vytvoří, doufejme, že 
pěkný a kompaktní celek.

Nejintenzivněji se tak děje těsně před samotnou 
primicí. To se ladí detaily a pilují se vzniklé nedo-
statky. Nejde samozřejmě o to, aby primice byla 
dokonale zrežírovaným divadlem, ale aby se při-
pravila důstojná a příjemná slavnost pro všech-
ny zúčastněné.

Těšíte se?
To bych přímo neřekl. Spíše jsem ve stavu pří-

jemného očekávání.

Jak bude primiční mše probíhat?
Primiční slavnost začne v sobotu 7.7. 2012 v 

9.00 krátkou pobožností v kostele sv. Markéty, od-
kud se dle zvyklostí vydá průvod  přes město do 
farního kostela, kde budu sloužit v 10.00 primiční 
mši a po ní budu udělovat novokněžské požehnání 
hromadně. Kdo by však chtěl přijmout novokněž-
ské požehnání individuálně, bude mít možnost ješ-
tě odpoledne od 15.00.

Jakou účast očekáváte?
Jsme na Hlučínsku, tak velkou…

V současné době bydlíte na sídlišti OKD. Už 
víte, do které farnosti jako nově vysvěcený 
kněz nastoupíte? Máte problémy zvyknout si 
na nové prostředí?

Myslím, že v tomto ohledu jsem velmi přizpůso-
bivý. Nevadilo by mi zůstat ve městě, ale taky bych 
se těšil, kdybych byl poslán na vesnici. Beru to 
tak, že všude jsou lidé, kteří kněze potřebují.
Jak moc se váš život bude lišit od vašich vrs-
tevníků?

Lišit se bude v mnoha věcech. První věcí je sa-
mozřejmě to, že se nebudu ženit. V římskokatolic-
ké církvi kněží skládají slib čistoty, lidově nazýva-
ný celibát, kterým se kněz zříká možnosti založit 
vlastní rodinu. Jakýmsi zadostiučiněním je fakt, že 
kněz je podstatě duchovním otcem sobě svěřených 
duší. Proto se kněžím, alespoň u nás, říká „otče“.

Jaké jsou vaše nejbližší plány?
Zatím příliš neplánuju.  Ono se to v kněžské služ-

bě ani dost dobře nedá. Vždy záleží na tom, na ja-
kém místě zrovna kněz působí a od toho se odvíjí i 
nějaké jeho osobní plány.

Co uděláte po nástupu do nového působiště 
nejdřív?

Zajímavá otázka. Zřejmě to samé, když jsem na-
stupoval jako jáhen do Karviné a půjdu si obhléd-
nout terén. Projdu se novým působištěm, abych 
řekněme nasál atmosféru toho místa.

Pokud vím, tak vaše finanční ohodnocení asi 
nebude moc vysoké. Nebudete s tím mít pro-
blém?

Tak určitě je pravdou, že povolání kněze nepatří 
k těm nejlépe finančně ohodnoceným. Na druhou 
stranu kněz nemá vůči nikomu vyživovací povin-
nost jako třeba rodiče, takže všechny získané pro-
středky jsou pak pro jeho potřebu a může si s nimi 
naložit, jak chce. Záleží na každém, jak bude hos-
podařit. Pokud je alespoň trochu soudný a prozí-
ravý, tak vystačí i s tím co má.

Máte nějaké tajné přání?
Přání samozřejmě mám, jen nevím, jestli bude 

ještě tajné, když je zveřejním. Přednostně bych si 
přál zůstat i po kněžském svěcení nohama na zemi. 
Občas se stává, že kněz je hlavou v oblacích a pří-
liš nevnímá názory lidí kolem sebe. Ono samot-
né povolání kněze k tomu někdy trochu svádí, ale 
s trochou dobré vůle, zdravé sebekritiky a pokory 
může zůstat kněz řekněme „normální“.

Děkuji za rozhovor a přeji vám hodně úspě-
chů v novém působišti.                 

Miroslav Pech

P. Jiří Marek Kotrba se narodil 22. 3.1984
v Opavě. Dětství prožil s rodiči a bratrem 
v Hlučíně - Bobrovníkách. Středoškolská
studia absolvoval na gymnáziu Josefa Kainara
v Hlučíně a vysokoškolského titulu dosá-
hl na Cyrilometodějské teologické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci. Zde také
prožil dobu své duchovní přípravy ke kněžství 
v Arcibiskupském kněžském semináři. Pro 
jáhenskou pastorační praxi byl ustanoven do
farnosti Karviná. Mezi jeho záliby patří turistika,
rád si zahraje volejbal nebo si vyjede někam na 
kole. Ve volných chvílích se věnuje studiu jazyků
nebo si poslechne dobrou klasickou hudbu.
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Dětský den
v Darkovičkách
Také jste slyšeli ty radostné hlasy dětí? 
Odkud se ozývaly? Ze hřiště FK v Dar-
kovičkách, kde jsme v sobotu 9. 6. 2012 
slavili Den dětí. Dopolední počasí nám ne-
přálo. Zakaboněná obloha se spoustou 
černých mraků, navíc silný déšť, to zne-
příjemňovalo začátek tohoto dne. Nevě-
řícně jsme stáli, koukali na oblohu, roz-
hodnout bylo těžké. Čekali jsme na koneč-
ný verdikt. Nakonec jsme si řekli: „Jdeme 
do toho!“ Vše se v dobré obrátilo. Počasí 
se umoudřilo, sluníčko se na nás usmálo a 
hned nám bylo veseleji.

Děti i dospělí soutěžili, pro vítěze byly připra-
veny odměny. Zábavu doplňovaly svými vystou-
peními dětské taneční skupiny, děti si mohly pod 
vedením místních myslivců vyzkoušet střelbu ze 
vzduchovky, povozit se na kolotoči, proskočit v 
oblíbeném hradu.  S velkým ohlasem se setkalo 
malování na obličeje i kynologické vystoupení 
pod vedením pana Josefa Kubálka. Nechyběla bo-
hatá tombola a po celém sportovním areálu se li-
nula vůně grilovaných pochoutek. Co dodat na zá-
věr? Všichni jsme viděli radostné úsměvy našich 
dětí a toho jsme přeci chtěli všichni docílit.

Děkuji tímto městu Hlučínu, rodičům a ostatním 
sponzorům za finanční či věcné příspěvky. Velké 
poděkování patří Klubu rodičů a učitelům, bez je-
jich pomoci by se tato akce neuskutečnila.

Učitelům, rodičům a hlavně našim dětem přeji 
příjemné prožití prázdnin a v příštím školním roce 
se budeme těšit na další společné akce.

Za Klub rodičů
Jolana Kuřídémová

V pondělí 4. 6. 2012 se skupina studentů 
Gymnázia Josefa Kainara, Hlučín a žáků 
ZŠ Hornická Hlučín vydala autobusem  
na  pětidenní, 2 500 kilometrů dlouhou 
pouť do švýcarských Bernských Alp. 

Cestou studenti a žáci (v doprovodu Ing. Ale-
ny Janošové a Mgr. Ludmily Zavacké) navštívi-
li Kostnici na Bodamském jezeře – místo, kde byl 
před téměř 600 lety upálen mistr Jan Hus, Bern – 
hlavní město Švýcarska, Luzern, který stál u zro-
du Švýcarské konfederace, a další zajímavá místa.

Velkým zážitkem byly úchvatné scenérie hor-
ských skalních masívů a neuvěřitelné přírodní 
krásy - například nesčetné vodopády a nádherné 
horské vesničky. Vrcholným zážitkem pro všech-
ny účastníky byl výjezd jedinečnou horskou drá-
hou Jungfraubahnen, která v tomto roce slaví 100 
let od svého vzniku, do sedla Jungfraujoch, kde 
se nachází nejvýše položené nádraží v Evropě - a 
to ve výšce 3 454 metrů. Sedlo se nachází mezi 
nejznámějšími štíty čtyřtisícovek Eiger, Mönch a 
Jungfrau.

Sbírku zážitků  z cesty doplnila ještě návštěva 
města Vaduz, metropole Lichtenštejnského kní-
žectví.                                           Alena Janošová

Společný poznávací zájezd
gymnázia a ZŠ Hornická

Letošní ročník tradičních Hlučínských 
slavností, které se konaly 23. června 
2012, čekalo příjemné letní počasí a také 
finále pěvecké soutěže Hlučínské hvězd-
né nebe.

Slavnosti na náměstí oficiálně zahájil starosta 
města Pavol Kubuš, který současně přivítal zá-
stupce partnerského města Ružomberoku a ně-
mecké obce Nebelschütz. Pro návštěvníky byl 
připraven bohatý kulturní program a na podiu 
se v rychlém sledu střídaly jednotlivé hudební 
soubory. Diváci si mohli poslechnout skupiny 
Kakaczech, Acustic Sassion, KG Band a Mari-
án 333. Harmonikář Fajfr známými písněmi od 
Nohavicy rozezpíval téměř celé náměstí. Pří-
jemným osvěžením programu bylo vystoupe-
ní divadelního souboru NAHODILE z Ostra-
vy s hudební scénkou „Mejdan“.  Vyvrchole-
ním  programu bylo vystoupení populární sku-
piny  PEHA. Tak jako každoročně bylo náměstí 
plné stánků a tak si na své přišli milovníci hlu-
čínských koláčů, cukrové vaty a jiných dobrot. 
Nechyběly ani atrakce pro děti.

Součástí  Hlučínských slavností bylo tentokrát  
i finále I. ročníku pěvecké soutěže „Hlučínské 
hvězdné nebe“, do kterého se  na základě  in-
ternetového hlasování probojovaly 4 zpěvačky. 
Ty vystoupily na pódiu Hlučínských slavností a 
jako hvězdy zazářily všechny, pokud hodnotíme 
ohlas diváků. Odborná porota to neměla vůbec 
jednoduché. Po konečném součtu bodů se prv-
ní hvězdou hlučínského nebe stala  Barbora Val-

Na Hlučínských slavnostech proběhlo finále pěvecké soutěže

chařová. Ta si také odnesla hlavní cenu soutěže, 
kterou byl počítač od firmy Core Trade a  pozvá-
ní na vystoupení v rámci letního festivalu Štěr-
kovna Open Music.

Kavárna na zámku bude žít i o prázdninách
Open Your Eyes, netradiční kavárna v 
prostorách bývalé čajovny na zámku, o 
které jsme vás již v Hlučínských novinách 
informovali, nezahálí ani o prázdninách. 
Její aktéři si připravili pár zajímavých 
akcí, zejména pak v rámci pravidelných 
úterních kinobesed a tzv. živých čtvrtků. 

Hned první prázdninové úterý 3. 7. od 16:30 
hod. se přijďte podívat na promítání sugestivní-
ho filmu Manželka za padesát ovcí. O čem film 
je? Šestnáctiletou Sabere, které v sedmi letech ze-
mřel otec, si osvojil příbuzný. Když bylo dívce 
deset, prodal ji o čtyřicet let staršímu Tálibánci. 
V upřímném snímku režiséra Nimy Sarvestaniho 
sledujeme marnou snahu Sabeřiny chudé matky a 
jejího muže dosáhnout dceřina rozvodu. Když se 
zdá, že osud je jim konečně nakloněn, nevlastní 
otec dostává výhrůžky kvůli své druhé dceři, de-
setileté Farzenah. Výměnou za stádo ovcí ji kdy-
si slíbil jinému muži. „Splátka“ měla proběhnout 
po jejích patnáctinách, ženich si však usmyslel, že 
ji chce dříve. 

Následující úterý 10. 7. ve stejném čase si můžete 
přijít popovídat o příběhu Anada, indického pěstitele 
bavlny a shlédnout autentické záběry cesty takového 
oblečení od sklizně po regál v nákupním centru v do-
kuementu 100% bavlna. 

Zajímavá může být i kinobeseda 17. 7., jejímž hlav-
ním motivem bude příběh samičky orangutana Gre-
en, a jejím putování světem, o kterém toho nejspíš 
moc netuší. Na jejím příběhu můžeme pochopit vliv 
konzumerismu a naší každodenní činnosti na živo-

ty od nás velmi vzdálené. O svém čtrnáctiměsíčním 
pobytu v Indonésii i o životě konkrétního místního 
kmene přijde také povyprávět Jana Klapová pracují-
cí na projektu Česko proti chudobě. 

V rámci debat Živé čtvrtky pak pořadatelé zvou na 
tři akce s podobným tématem. První proběhne 5. 7.   
od 15:15 hod. a název má Ušili to na nás. Co se 
dá najít v běžné skříni? Odkud to všechno je? A kde 
všude to bylo, než to koupil majitel? Jací lidé to dr-
želi v ruce? Jak se jim žije? A jaký máme na to vliv 
právě my?

Týden poté, 12. 7.  také od 15:15  hod. bude ak-
tuální téma Fotbal pro rozvoj. Dozvíte se třeba, 
jak si vyrábějí míče děti ulice, sami si budete moci 
něco podobného vyzkoušet a pak se se svým vý-
tvorem dokonce předvést. Odpoledne bude plné 
her. A nakonec 19. 7.  od 15:15  hod. pomůžete 
možná zachránit svět. Nevěříte? Přijďte na akci 
Ušij panenku a zachráníš dítě. Skrze projekt Pa-
nenky UNICEF tvoří dobrovolníci napříč Evro-
pou krásná originální dílka, děti napříč Evropou 
si pak mohou s těmi neplastovými tvorečky hrát a 
děti z jihu se zase nemusí bát tropických chorob. 
Až vaši panenku někdo adoptuje, koupí tak nejen 
dárek své ratolesti, ale taky očkovací vakcínu pro 
jedno dítko z Keni. Není tak těžké se k nám při-
dat, jehly i látky budou k dispozici, stačí přinést 
jen trochu radosti.

Provozní doba přes prázdniny: Pravidelně bude 
otevřeno každé pondělí až pátek od  14:00 do  
19:30, od 20.7. do  27.8. 2012 bude zavřeno.

(red)
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Pokračování z minulého čísla 
Školní docházka dětí v této době byla pravidelná. 

Výuka tělesné výchovy a průmyslová výuka byla 
učena mladým učitelem. Po roce 1857 se na škole 
vystřídalo mnoho mladých učitelů – adjutantů. Ti 
byli po nabytí praxe přemístěni na jiné školy v okolí. 
Například Josef Przybyla byl od 1. ledna 1883 jme-
nován jako učitel na nové škole v Bobrovníkách.  

Změny v dotacích školních míst a učitelů 
Do roku 1872 byla správa škol pod duchovními 

úřady, pak přešla pod správu zvláštnímu světskému 
úřadu, který jmenoval školního inspektora, jež řídil 
školy v obvodě kraje. Díky zvláštní péči příznivců 
školy a ministra církví a školních záležitostí Dr. Pal-
ka byl zvýšen plat všem učitelům od 1. ledna 1874 
a to: hlavní učitel 280 tolarů + přídavek na bydlení; 
druhý učitel 240 tolarů + přídavek na bydlení. Rov-
něž dostali příplatky ze státní pomoci. Větší měrou 
se na učitelských platech podílela obec Dlouhá Ves.  

Vylepšení školní budovy 
K vylepšení školy došlo v roce 1869. Posunula 

se stěna ke schodům a vyměnily železná kamna za 
kachlová, škola byla vymalována a vyčištěna. Vymě-
nilo se oplocení. Z velké části bylo vše financová-
no obcí Dlouhá Ves. Zbytek dala hlučínská vrchnost. 

Protože obec Dlouhá Ves neměla v celé oblasti žád-
ný symbol spasení (kříž), nechal hlavní učitel zhoto-
vit kříž stolařem F. Chamradem, a Krista na něm na-
maloval velký malíř z Berlína, hlučínský rodák, Jan 
Bochenek. Kříž byl postaven 13. září 1872 a vysvě-
cen v listopadu. Současný kříž byl postaven 2. čer-
vence a vysvěcen 15. července. Jako rodáci z Dlou-
hoveské věříme, že nový majitel budovy kříž před 
budovou zanechá a příští generace jej obnoví. V 
červnu roku 1877 udeřil za velké bouře blesk do ko-
mína a odkryl část břidlicové střechy. Saze vyletěly 
z komína a místnosti se zahalily do temnoty. Budova 
byla pojištěna proti požáru u Zemské pojišťovny a ta 
vyplatila částku 187 JKL. 

V roce 1886 se počet žáků zvýšil na 280 a vyučo-
vání tedy nebylo podle předpisů, proto se Královská 
rada rozhodla rozšířit školu o jednu učebnu, vytvo-
řenou z bytu učitele. Na škole učili dva učitelé, a to s 
platem 60 marek. Zároveň došlo k výměně oken a la-
vice byly vyměněny za pultové, vyrobené v Ratiboři. 
Lavice platila Královská rada, obec zaplatila výmě-
nu oken a podlahy. Dne 2. ledna byla na škole velká 
sláva, neboť jeho Veličenstvo, starý král a německý 
císař Wilhelm I. slavil 25leté jubileum svého vládnu-
tí. 5. května 1886 také slavil hlavní učitel Jakob Bit-
ta 50leté výročí v úřadu, za účasti velkého počtu uči-
telů a obyvatelstva obce. Jelikož tři učebny nestači-
ly, byla pronajata jedna místnost v hostinci a míst-
nost pro ubytování učitele. I tak se pro velký počet 
žáků vyučovalo po půl dnech. Dne 1. října 1889 byl 
na vlastní žádost penzionován hlavní učitel J. Bitta, 
který tuto školu vedl 50 let. 

Od 1. dubna 1892 bylo opět zavedeno celodenní vy-
učování. V průběhu roku 1894 byla učitelem Maxem 
Proskem zřízena za školním dvorem zeleninová za-
hrada. Náklady na zřízení zahrady platil sám učitel. 
V roce 1897 byla na pokyn královské inspekce zříze-
na „nedělní opakovací škola“. Vyučovalo se 1-2 ho-
diny odpoledne. Na doučování chodili chlapci, kteří 
měli v srpnu opustit školu. V roce 1898 byl schválen 
Královskou radou v Opoli základní plat učitele 1100 
marek a starobní příplatek 130 marek pro hlavního 
učitele. Školní rok 1899 byl zahájen s počtem dětí 
251. V průběhu roku se hodně horníků přestěhovalo 
do Westfalska a tím klesl počet žáků na 230.  

V dubnu roku 1901 byla II. a IV třída přezkouše-
na vládním radou Dr. Wenderou z Opoli. 4. červen-
ce pak byla provedena zkouška všech tříd z nábožen-

ství. Na Vánoce dostaly děti vánoční nadílku, která 
vyvolala hodně radosti. V roce 1904 bylo ve třech tří-
dách vyučováno 254 dětí dvěma učiteli. V roce 1905 
se zvýšil počet žáků na 270. V letech 1901 až 1909 
došlo opět ke značnému střídání učitelů. V roce 1910 
nastoupil učitel Karel Cebulka, ten byl ale 16. června 
1911 povolán na vojenské cvičení. Dne 10.7. 1911 
byla vesnice Dlouhá Ves sloučena posledním staros-
tou Aloisem Hlubkem s městem Hlučín a tím sprá-
vu nad školou převzalo město. Na začátku školního 
roku 1912 byla III. třída rozdělena na III.A (51 žáků) 
a III.B. (44 žáků). 15. června 1913 začaly oslavy ju-
bilea vlády našeho kraje slavnostní cestou do kostela 
a po mši svaté se konala lidová veselice. V roce 1914 
byla vyhlášena válka proti Rusku (1.8.1914), proto-
že mobilizovalo proti Německu. Už 7. srpna dosáh-
ly německá vojska velkého úspěchu. V krátkém čase 
pronikly přes Belgii do Francie, padly pevnosti Na-
mes Longiri a Mondmedy. Učitel Cebulka byl opět 
vojákem. Do armády bylo povoláno mnoho učitelů. 
Na jejich místa nastupovaly ženy – učitelky. 

V roce 1916 došlo k rozdělení tříd a to: I. třída – 49 
žáků, II. třída – 77 žáků, III. třída – 73 žáků, IV. tří-
da – 43 žáků, V. třída – 44 žáků; celkem tedy 286 
žáků. Ti byli vyučováni třemi učiteli a to učitelkou 
slečnou Proskeovou, učitelkou slečnou Kunzeovou 
a hlavním učitelem Proskem. Na podzim roku 1918 
byl velký nedostatek bot. Na škole probíhal kurz na 
zhotovování domácí obuvi, který vedla slečna Marie 
Holečková z Hlučína. Boty se vyráběly ze zbytků lá-
tek. V roce 1918 se 5. prosince vrátil z války učitel 
Karel Cebulka, který byl zraněn na levé ruce.  V roce 
1919 byl stav žáků takový: I. třída – 44 žáků, II. tří-
da – 59 žáků, III. třída – 80 žáků, IV. třída – 37 žáků, 
V. třída – 48 žáků; celkem 268 žáků. 

Rok 1920 – Hlučínsko bylo Mírovou smlouvou 
ve Versailles přičleněno k nově utvořenému české-
mu státu. Školní rok byl ukončen 30. června. Vel-
ké prázdniny trvaly až do 15. září. Hlavní učitel Ce-
bulka odmítl učit česky a odešel do Německa. S ním 
odešli i učitel Max Proska, učitelka Proskeová a čes-
ká učitelka Alma Wibeckeová. Řízení školy převzal 
učitel Robert Ries, rodák z Pustějova a řídícím byl 
do odchodu do penze dne 31.8.1937. 

Od školního roku 1920/21 je vyučování české a od 
II. třídy počínajíc se vyučují v každé třídě 4 hodiny 
němčiny, jako nepovinný předmět. Začátkem roku 
bylo 275 žáků v 5 třídách a byli vyučováni ve škol-
ních světnicích. Pravidelné vyučování ale začalo až 
koncem září, neboť několik německých fanatiků pře-
svědčovalo rodiče ke stávce. Na 8. a 9. října vyhlá-
sili všeobecnou stávku, která se však nezdařila. Na 
zdejší škole stávkovalo několik žáků a to jen první 
den. Novým učitelem byl Alois Řiháček z Maleno-
vic a jako pátá síla přibyla Helena Kučerová z Chru-
dimi. Správou celého Hlučínska byl pověřen zplno-
mocněný komisař Československé republiky pro Ra-
tibořsko Josef Šrámek a správou města byl pověřen 
vládní komisař Dr. Jaromír Fürst. Dne 1.9.1924 na-
stoupil mladý učitel Jan Bauer, který učil v Hlučíně 
téměř celý život. Okresním školním inspektorem byl 
pan Andělín Novák. V říjnu 1920 byla ve městě ote-
vřena dívčí 1. třída, na kterou z naší školy odešlo 20 
děvčat. Dne 26. února 1921 obdržela škola zásluhou 
p. Andělína Nováka 104 lavic, které byly již pro dva 
žáky. V dubnu obdržela škola mnohé fyzikální pří-
stroje a 65 přírodopisných obrazů. Ve dnech 19.6. – 
24.6.1921 se zúčastnilo 27 dětí zájezdu do Prahy. 26. 
června byl uspořádán Dětský den. Slavnost se vy-
dařila – bylo přítomno na 5 000 dítek a na 15 000 
dospělých. 28. června byl ukončen školní rok. Přes 
prázdniny byla škola částečně opravena a opatřena 
českým nápisem „Obecná škola II.“. 

20. května 1922 uspořádaly děti akademii. Žáci re-
citovali, zpívali i hráli se svým vlastním orchestrem. 

23. prosince zavedli učitelé všech 5 tříd do hostince 
u Dudka, kde byl pro ně vystrojen stromek. Všich-
ni žáci dostali po jedné vánočce, kornout cukroví a 
po jednom sešitku pohádek. Rozdáno bylo rovněž 69 
obleků, 68 párů bot, 5 plášťů, 12 košil, 26 kapesníků, 
šály, čepice, tašky a sešity. Na nadílku přispěli: zdej-
ší okresní Péče o mládež, okresní hejtmanství, Čes-
ké srdce v Praze a Ostravě, Slezská beseda v Praze a 
dělnický potravní spolek Budoucnost. Velkým zážit-
kem pro děti byla návštěva prvního prezidenta Ma-
saryka. Děti tvořily špalík a děvče z 1. třídy Gertru-
da Dluhošová z čísla 292 podala panu prezidento-
vi kytici. Řídící naší školy Robert Ries byl mu před-
staven. U vjezdu do Hlučína u dvora (dnešní Billa) 
postavil Rothschild slavobránu. V Opavské ulici stá-
ly děti z Píště, Hatě, Šilheřovic, Darkovic, Vřesiny, 
Darkoviček a Bobrovníků. Kolem silnice přes ná-
městí stály po obou stranách stožáry s vlajkami.  

5. června 1925 byla provedena rajonizace, podle 
které patří do naší školy děti z ulic: Hospitalní, Pí-
sečná, U cihelny, Vinohradská, Dvůr, Jasénky, Ma-
lánky, Dlouhoveská, Velký Mlýn, Růžová a Prome-
nádní. Dětí chodilo do 5 tříd 145. V roce 1933 bylo 
v říjnu zavedeno elektrické světlo do dvou učeben, 
dvou kabinetů, kanceláře a chodby. 4. dubna roku 
1936  byla na Rovninách otevřena expozitura ško-
ly chlapecké pro 1. – 3. třídu. Z naší školy bylo za-
půjčeno 19 lavic. Dne 15. dubna 1937 byla otevřena 
mateřská škola Slezské Matice osvěty lidové, u rol-
níka Josefa Kladivy na čísle 415. V pondělí 23. srp-
na 1937 vítalo žactvo na hlučínském náměstí p. pre-
zidenta Dr. Edvarda Beneše. Město bylo opět pěkně 
vyzdobeno. Jenže děti pana prezidenta neviděly a z 
uvítacích řečí nic neslyšely, takže odcházely zklama-
né. Od 31. srpna 1937 odešel do důchodu řídící učitel 
Robert Reis, který na naší škole učil 17 let a 4 měsí-
ce. Ze vzpomínek řídícího učitele Riese: 

„Přišel jsem do Hlučína z Prostějova 1. května 
1920 s kolegy Čarneckým a Veselým. Ředitelem školy 
byl němec Karel Cebulka. Vyučovali jsme až do 21.5. 
německy. Ministerský tajemník Dr. Nelenský a školní 
inspektor Zeman nařídili od tohoto data vyučovat v 
českém jazyce. Ve všech třídách jsme měli české sla-
bikáře a vyučovali podle nich. Žactvo vzdorovalo a 
nechtělo se česky učit. Teprve na české pohádky jsme 
je zachytili. Vyučování začínalo v 7 hodin ráno. Ná-
boženství bylo 6 hodin týdně a museli jsme je sami 
vyučovat. Za 1 hodinu jsem nenaučil ani odstave-
ček o pěti řádcích. Žáci při prvních hodinách tlouk-
li nohama, hvízdali a s hrozným řevem opouštěli ško-
lu. Němečtí učitelé se měli do května 1921 podrobit 
zkoušce z jazyka českého. Zkoušky se obávali, proto 
učitelé Cebulka a Kollischková odešli do Německa. 
Městský úřad mi vždy vycházel ochotně vstříc, takže 
se škola mohla uvést do dobrého stavu.  

       V Hlučíně dne 28.8.1937  Robert Ries“
Ve školním roce 1937-38 učil učitel Jan Bauer IV. 

a V. třídu. Do rozvrhu učiva byla zařazena hraná vý-
chova a starší žactvo se hlásilo za členy Čs. Červené-
ho kříže. Rovněž byla ve třídách zavedena samosprá-
va. Dne 17. září  zavlál na škole černý prapor. Zemřel 
první prezident T.G. Masaryk. IV. třída byla smuteč-
ně vyzdobena a žactvo se zúčastnilo shromáždění na 
památku velkého zesnulého.

Po okupaci Hlučínska Německem psal údajně kro-
niku, ale v německém jazyce, p. Miekyš (matri-
kář města). Starou kroniku uschoval před Němci u 
sebe doma. Po roce 1945 a nástupu nových úřední-
ků MNV byla tato kronika spálena na nádvoří MNV 
společně s mnoha vzácnými starými dokumenty psa-
nými jak německy, tak kurentem a švabachem. No-
vodobí soudruzi zřejmě nevěděli pro neznalost toho-
to písma, co je tam psáno, proto to raději hodili do 
ohně. Po druhé světové válce se zřejmě kronika ne-
psala.                                                     Jozef Hlubek

Minulost a současnost školní budovy na Dlouhoveské ulici III.



      [09] hlučínskénoviny

Dne 28. 5. 2012 se zúčastnili vybraní žáci 
ZŠ Dr. M. Tyrše výletu na Mezinárodní 
festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně.

Ihned po příjezdu jsme zhlédli irský film Cesta 
na západ, který byl promítán v rámci filmového 
festivalu, jež se koná ve Zlíně každý rok. Poté čle-
nové našeho pěveckého sboru zazpívali na jedné 
zlínské základní škole písničky z filmů.

Následovala prohlídka města. Baťovým výta-
hem jsme vyjeli do nejvyššího patra budovy, které 
se říká zlínský mrakodrap a která je zároveň nej-
vyšší budovou ve Zlíně.

Zájezd jsme zakončili u Velkého kina, kde se ko-
nal doprovodný program zaměřený na přírodu a 
ekologii.

Domů jsme se vrátili plni festivalových dojmů.
Lenka Kelarová

Výlet na MFF pro děti 
a mládež ve Zlíně

Dne 1. 6. 2012 se na ZŠ Dr. M. Tyrše kona-
la olympiáda netradičních sportů. Účast-
nili se žáci 2. stupně, kteří byli rozděleni 
do deseti soutěžících týmů dle vylosované 
barvy.

Nad jednotlivými družstvy měli patronát vyuču-
jící a celý tým se sešel oblečen  ve své barvě. Nej-
prve si žáci vytvořili  „image“ a výtvarně ztvár-
nili svou vlajku. Pak proběhla samotná olympiá-
da. Soutěžilo se vskutku v netradičních disciplí-
nách – skok do dálky snožmo, hod školní houbou 
na cíl, hod třídní knihou vleže a vzad, přetahování 
lanem, jízda s „rudlou“, věšení prádla, pálkovaná 
atd.. Po napínavém boji se žáci sešli v tělocvičně, 
kde netrpělivě vyčkávali, jak to vlastně dopadlo. 
Nejlépe si vedli žlutí (1. místo), růžoví (2. místo) 
a zelení (3. místo). Jejich soutěživost, píle a snaha 
byly oceněny drobnými dárečky. Den dětí jsme si 
všichni moc užili.

Lenka Nováková

Netradiční olympiáda
na základní škole

V rámci akce Ruku v ruce aneb den soci-
álních služeb a zdraví se v Hlučíně na Mí-
rovém náměstí prezentovali poskytovatelé 
sociálních a návazných služeb. 

I přes nepříznivé počasí, které se naštěstí  hned 
po zahájení akce umoudřilo, se náměstí proměni-
lo ve výstaviště se stánky, ve kterých se prezen-
tovalo 18 organizací. Tradičně velký zájem byl o 
zdravotnická měření, která v obřadní síni prová-
děla Charita Hlučín. 

Měřil se tuk a cukr v krvi, ve stánku Všeobecné 
zdravotní pojišťovny se měřily hodnoty BMI. Zá-
jem z řad veřejnosti byl i o zboží firmy HT Visual, 
která prezentovala pomůcky pro slabozraké a ne-
vidomé. V rámci doprovodného programu vystou-
pily děti ze ZŠ Bobrovníky, mažoretky Paprsky, 

Den sociálních služeb v Hlučíně
Dne 13. 6. 2012 nám seniorům z „Domova 
U jezera“ bylo umožněno zúčastnit se na 
Mírovém náměstí v Hlučíně krásné akce 
„RUKA V RUCE“ (Den sociálních slu-
žeb).

I když bylo trochu zamračeno, program byl hez-
ký, hlavně vystoupení dětí, které nám všem vy-
kouzlilo úsměv na tváři. Touto akcí jsme si znovu 
uvědomili, že zdraví je ten nejvzácnější dar, který 
v životě máme. Když jsme se vraceli do svých do-
movů, měli jsme pocit, že musíme všem pracov-
níkům, kteří pracují v sociální sféře, z celého srd-
ce poděkovat a popřát hodně síly a zdraví do dal-
ší práce. Děkujeme za to, že nám přinášíte lásku a 
slunce do našich duší.

Za všechny seniory z Domova U jezera
Valéria Cymorková

Poděkování za
akci Ruka v ruce

Na Odborném učilišti a Praktické ško-
le v Hlučíně úspěšně  finišuje projekt pod 
názvem „Buď online a učení bude fajn“, 
který škola realizuje v rámci Operační-
ho programu  pro konkurenceschopnost v 
oblasti „Rovné příležitosti dětí a žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami“.

Po třinácti perných měsících můžeme konstato-
vat, že se podařilo splnit všechny stanovené  díl-
čí cíle. Žáci se učí ve zmodernizovaných multi-
mediálních třídách, mají k dispozici zbrusu novou 
mobilní počítačovou učebnu s patnácti notebooky. 
Pedagogové byli proškoleni v oblasti ICT kompe-
tencí a prezentačních dovedností tak, že vytvoři-

li sadu čtyř set výukových materiálů (prezentací 
a pracovních listů), které jsou k dispozici žákům 
v e-learningovém prostředí Moodle. V rámci ne-
formálního vzdělávání žáci navštěvovali tyto kur-
zy: Grafika a projekce, Psaní všemi deseti, Digi-
tální fotografie, Angličtina pro začátečníky a Ang-
ličtina pro pokročilé. V rámci těchto kurzů žáci se 
svými pedagogy absolvovali i vícedenní seminá-
ře, které ještě více napomohly ke zdravému škol-
nímu klimatu. Srovnáme-li dobu před projektem 
a na jeho konci, tak můžeme potvrdit jednoznač-
ný přínos jak pro pedagogy, tak zejména pro žáky, 
kteří získali nové podnětné podmínky ke své sebe-
realizaci.                                          Milan Kalvar

Projekt „Buď online a učení bude fajn“ ve finále

Víc jak 20 různých piv z produkce de-
sítky minipivovarů působících na území 
našeho kraje. To je lákavá nabídka letoš-
ního ročníku Hlučínských pivních slav-
ností, které se na břehu jezera uskuteč-
ní 5. a 6. července. Hlavní hvězdou piv-
ního programu pak jistě bude speciální 
mandlové pivo uvařené především pro 
tuto příležitost. 

„Dlouho jsem uvažoval, jaké pivo pro hlučín-
ské slavnosti připravit. V hlavě jsem měl různé 
ovocné příchutě. Nakonec jsem se ale rozhodl 
pro mandle. Má to jistě spojitost i s vyhlášenými 
hlučínskými koláči. Myslím, že to bude oprav-
dová lahůdka,“ řekl Marek Pietoň ze společnosti 
Pivo Franc, který speciál připravuje.

Pivo je již v tancích, brzy se bude ochutnávat 
a má již své jméno. „Jmenovat se bude Hlučín-
ská mandle,“ doplnil Pietoň, který pro slavnosti 
dodá i svou Havířskou desítku či ořechové pivo.

I nabídka dalších malých pivovarů bude pestrá. 
K ochutnání bude například speciál Radia Hey, 
piva z Valašského pivovaru v Kozlovicích či Pi-
vovaru Hukvaldy. Nabídku rozšíří i výrobci piva 
z Rohova, Rýmařova, Štramberku. „Chybět ne-

bude ale ani hlučínský Avar, a piva ze dvou os-
travských minipivovarů,“ doplnil spolupořada-
tel akce David Moravec. Těšit se příchozí mo-
hou například na pepřové, vanilkové či grepo-
vé pivo. Chybět nebudou ani světlé, polotmavé 
a tmavé ležáky.

„Milovníci piva by určitě měli na slavnosti k 
jezeru přijít po oba dny jejich konání. Některá 
piva totiž budou moci ochutnat jen jeden den,“ 
vysvětlil Moravec s tím, že z velkých národních 
pivovarů bude na akci zastoupen jen Ostravar, 
který je partnerem celého letošního Hlučínské-
ho hudebního léta. Z jeho produkce bude v na-
bídce červené pivo Red a výroční pivo nazva-
né STO15.

Součástí pivních slavností bude i bohatý hudeb-
ní program. Vystoupí řada kapel. „Hlavní hvěz-
dou bude stejně jako loni Rock and Roll Band 
Marcela Woodmanna,“ řekl ředitel hlučínského 
rekreačního areálu Petr Breitkopf.

Původně pořadatelé zamýšleli, že akce bude 
bez vstupného. Rozšířením na dva dny ale vý-
razně vzrostly náklady. Proto se rozhodli vstup-
né zavést. Bude ale jen symbolické. Lístek na je-
den den bude stát pouhých 20 korun.

Pivní slavnosti: originální mandlové pivo

Slunečnice, klienti ze sociálně terapeutické díl-
ny Ludgeřovice a z Fontány, Hlučínský smíšený 
sbor a v závěru zahrála kapela místních studen-
tů Gymnázia Kakaczech. Ochuzeny nebyly ani 
děti, pro které byl připraven skákací hrad, malo-
vání na obličej a motokáry.



zájmový útvar místo
ANGLIČTINA hrou I. (seznamování s cizím jazykem hravě, individuální výuka, říkánky, písničky) DDM
HRÁTKY S HUDBOU (lektorka Veronika Stoklasová, tel.: 774 231 330)  DDM
Klub MAMINEK S DĚTMI DDM
ŠKOLIČKA I. (možnost hlídání dětí pro zú Angličtina dospělí) DDM
ŠKOLIČKA II. DDM
ŠKOLIČKA III. DDM
VÝTVARNÉ TVOŘENÍČKO I. DDM
VÝTVARNÉ TVOŘENÍČKO II. DDM
TANEČKY A RYTMIKA DDM
AEROBIC I. DDM
ANGLIČTINA II. 1-2 třída (seznámení s angličtinou zábavnou formou - hry, doplňování, básničky, říkanky, porozumění...) DDM
ANGLIČTINA III. 3-4. třída (úvod do jazykové výuky, nácvik správné výslovnosti, schopnost porozumění, rozšíření slovní zá-
soby, doplňování, psaní, základy gramatiky)

DDM

FLORBAL ZŠ HORNICKÁ
HRA NA KYTARU I. DDM
JUDO I. -začátečníci DDM 
KERAMIKA  DDM
LETECKÝ A LODNÍ MODELÁŘ DDM
MODERNÍ TANEC I. DDM
POHYBOVÉ HRY ZŠ ROVNINY

ZŠ HORNICKÁ
RYBÁŘSKÝ DDM
RYTMIKA (6 - 7 let, přípravka pro moderní tanec) DDM
STOLNÍ TENIS (začátečníci, pokročilí) DDM
TAEKWON DO ZŠ HORNICKÁ
TVOŘIVÝ SVĚT (od 6 let - 2. třída) DDM
ŠACHY DDM
VÝTVARNÁ DÍLNA DDM
VÝTVARNÉ ČINNOSTI I. ZŠ BOBROVNÍKY
VÝTVARNÉ ČINNOSTI II. ZŠ BOBROVNÍKY
VÝTVARNÝ      ZŠ HAŤ
AEROBIC II. DDM
HRA NA KYTARU II. mírně pokročilí DDM
JUDO  II. -pokročilí DDM
KARATE, KUNG - FU DDM
MODERNÍ TANEC II.
SEBEOBRANA pro dívky a ženy DDM 
STOLNÍ TENIS DDM
VÝTVARNÁ DÍLNA DDM
ANGLIČTINA dospělí s hlídáním dětí (začátečníci, mírně pokročilí) DDM
ANGLIČTINA IV. -začátečníci 1.-5. lekce DDM
ANGLIČTINA V. - mírně pokročilí 5.-10.lekce DDM
ANGLIČTINA VI. - konverzace DDM
ANGLIČTINA VII. -pokročilí (konverzace) DDM
ANGLIČTINA VIII. -pokročilí DDM
SEBEOBRANA pro dívky a ženy DDM 
KARATE, KUNG - FU DDM
Klub PATCHWORK DDM
Klub DRÁTOVÁNÍ a jiné tvořivé netradiční techniky DDM
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Dům dětí a mládeže Hlučín

KROUŽKY 2012/2013

Zámecká 6, 748 01 Hlučín, tel: 595 041 156, info@ddmhlucin.cz, podrobnější a aktuální informace o kroužcích, 
data pravidelných schůzek, fotografie atd. budou upřesňovány na webových stránkách www.ddmhlucin.cz od 1.9.2012
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Kulturní a sportovní akce a události v Hlučíně o prázdninách
Datum Čas Akce Místo konání
2. - 29. 7.   Libuše Marková „Ohlédnutí“ (výstava) Muzeum Hlučínska
6. 7.   Hlučínské pivní slavnosti Hlučínské jezero
13. 7. - 20. 11.   Panovníci českých zemí a jejich manželky (výstava) Muzeum Hlučínska
15. 7. 14:30 Festival kultury Hlučínska - V programu vystoupí lidové soubory, orchestry a zájmové

skupiny z Hlučínska.
Mírové náměstí

21. 7. 8:30 Hlučínská smeč, volejbalový turnaj mužů a beach turnaj žen Volejbalové kurty – stadion
21. 7. - 22. 7. 22. Mezinárodní mistrovství ČR žactva O putovní pohár Města Hlu-

čína - XVI. ročník (pořádá www.slezanopava.webnode.cz)
Hlučínské jezero

3. - 4. 8.   Štěrkovna Open Music 2012 Hlučínské jezero
16. 8. 20:00 Don Quijote de la Ancha - Divadlo Klauniky Brno, představení, které prodlužuje

život. Pod režijním vedením Boleslava Polívky. V hlavní roli se představí přední
světový chůdoherec Lenoire Montain

Malé nádvoří zámku

18. 8.   Tři sestry Gambrinus Tour 2012 Hlučínské jezero
25. 8. 9:00 Závody v drezurní jezdecké disciplíně Jezdecký areál Baloušek, Jasénky
28. 8. 17:00 Kurz pečení hlučínských koláčů - informace: 595 043 397, cena kurzu: 280,- Kč Kulturní dům
1. - 2. 9.   Hlučínský krmáš Hlučínské jezero
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Gastro Mánes
Učni úspěšně reprezentovali
město i školu.
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Varhany zazněly
Kostel sv. Jana Křtitele 
rozezněl mistr z Německa.

Sportovně rekreační areál Hlučín čeká 
další náročná sezóna. Jaká bude  a  na 
co se budeme těšit, jsme se zeptali Petra 
Breitkopfa, ředitele Správy sportovně re-
kreačního areálu Hlučín.

Pane řediteli, letošní sezóna začala už v květnu 
majálesem, ale počasí vám příliš nepřálo.

Je pravdou, že počasí na majáles nebylo zrovna 
ideální. Vždy mě mrzí, když někdo věnuje přípra-
vě akce svůj čas a vyvine úsilí, aby se akce poved-
la a nakonec ji zhatí počasí. Ale v tomto případě 
se, myslím, všichni i přes déšť a mraky dobře bavi-
li. Většina akcí naplánovaných ve sportovním are-
álu nejde udělat uvnitř. Takže riziko nepříznivého 
počasí je tady vždy.  Musí se s ním prostě počítat. 
Proto máme  připraveny stany a v takových přípa-
dech jich stavíme maximum.

Jak dlouho bude letošní sezóna trvat?
Rekreační sezóna trvá od 1. května do 30. září. 

Vždy ale její začátek posouváme k počátku červ-
na. A to s ohledem na to, že ne vše je možné při-
pravit na léto během zimních měsíců. Začali jsme 
majálesem, pokračovali hasičskou soutěží ve vy-
prošťování osob, Slezskou výstavou psů a Auto-
moto burzou veteránů. Ale spousta akcí nás tepr-
ve čeká. Připravujeme další ročník populárního 

street basketbalu, Valník na výletě, Pivní slavnos-
ti, festival Štěrkovna Open Music a další. Všechny 
tyto akce plánujeme a řešíme již od loňského pod-
zimu. Některé pořádáme sami, některé ve spolu-
práci s produkčními agenturami a některým dává-
me jen prostor a oni si akci organizují sami.

Na co byste návštěvníky chtěl především po-
zvat?

Těžko bych vybíral jen jednu akci, ale pokusím 
se o to. Příznivce sportu určitě na street basket-
bal, příznivce piva na pivní slavnosti, kde plánu-
jeme představení zhruba 20 piv malých pivovarů 
z blízkého i dalekého okolí. Pokud jde o hudební 
akci tak určitě bude výborná akce Valník na výle-
tě, kde se představení například slovenská skupi-
na skupina Horkýže slíže.

Tradiční vrchol sezóny bývá hudební festival 
Štěrkovna Open Music, který si už získává pro-
slulost. Už víte, kdo na festivalu vystoupí?

Jsem velmi rád, že se nám i pro letošní rok po-
vedlo dohodnout další pokračování festivalu. I le-
tos bude festival pořádán agenturou New Wind 
production, ve spolupráci s Pulary s.r.o. a spor-
tovním areálem. Představí se na něm legenda slo-
venské hudební scény, skupina Inekafe, dále pak 
Wohnout, Jasná Páka s Davidem Kolerem, skupi-

Sezóna na štěrkovně a léto už začíná

V neděli 3. června 2012 proběhne v kos-
tele seniorátní slavnost, kterou si za účas-
ti biskupa Jana Waclawka toto výročí při-
pomeneme.

Červený kostel byl postaven v roce 1862. Přípra-
va stavby začala 11. května 1862 a základní ká-
men byl posvěcen 3. června 1862. Stavební mís-
to pro stavbu kostela a hřbitova v Hlučíně daro-
val dne 13. února 1859 krajský ranhojič Werner z 
Dlouhé Vsi, který byl kurátorem evangelické círk-
ve na Ratibořsku. 

Dřevo ke stavbě kostela daroval Wilhelm Wet-
tekamp, ředitel Rotschildových statků v Šilheřo-
vicích a stavbu řídil krajský přednosta Selchov, 
představitel ratibořského kraje. Na stavbu přispě-
li domácí evangelické víry, Nadace Gustava Adol-
fa, centrální spolek v Lipsku a Spolek panen v Ra-
tiboři, který přispěl finančními prostředky na zho-
tovení oltáře.

Stavbu kostela provedl stavitel Gloger z Chu-
chelné, kameník Arnošt z Koblova a tesařský mi-
str Wanjura z Hlučína. Varhany do kostela dodala 

firma Otto Müller z Vratislavi a kostelní zvon da-
rovala evangelická církev z Dortmundu.

V roce 1898 byla na hřbitově za kostelem po-
stavena kaple (hrobka), kde je pohřben Wilhelm 
Wettekamp a další členové jeho rodiny. V roce 
1938 byl kostel převeden do majetku města a v 
roce 1947 byla do kostela zavedena elektřina. V 
roce 1965 došlo ke zrušení hřbitova u kostela. Té-
hož roku zde založil kazatelskou stanici Slezské 
církve evangelické augsburského vyznání pastor 
Vladislav Santarius z Ostravy.

V letech 1964 -1995 kostel užívala Českobratr-
ská církev evangelická se skupinou věřících z Bra-
trské jednoty baptistů a Čs. církve husitské. Čes-
kobratrská církev evangelická, správce a uživatel 
kaple, předala 29. května 1995 objekt městu Hlu-
čínu, protože neměla finanční prostředky na ne-
zbytné opravy. Dne 8. června 1995 prohlásilo Mi-
nisterstvo kultury České republiky kostel za kul-
turní památku. V letech 1996 - 2001 probíhaly na 
kostele rozsáhlé stavební opravy.

Objekt je v současné době začleněn do Kulturní-

Červený kostel v Hlučíně slaví 150 let

ho centra Hlučín a využíván především pro pořá-
dání společenských a kulturních akcí, výstav nebo 
koncertů.

V textu byly použity podklady Udo Wanderburga.
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Hlučínský talent
Soutěžící opět ukázali svůj 
talent na tradiční přehlídce.

ny Mandrage, Citron a další. Mezi účinkujícími 
bude také Eva Burešová, která pochází z Hlučí-
na a před nedávnem zazářila v soutěží Českoslo-
vensko má talent. Novinkou pak je, že festival se 
stal součástí projektu Nadace OKD - Zábava bez 
bariér.

pokračování na str 9
BLAHOPŘEJEME
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Místo kytičky

Řádková inzerce

Přivítali jsme:
Daniel Matuška *2011
Deniz Lasák *2012
Tomáš Jalůvka *2012

Jubilanti:
Vilemína Dudková *1917
Anežka Chromá *1918
Olga Schovánková *1916
Edeltrauda Floriánová *1928
Marie Smolková *1932
Emilie Krčková * 1920
Annemarie Janíková *1940
Jiřina Hrušková *1935
Elfrida Michalská *1928
Maxmilián Kremser *1926
Traute Moravcová *1927
Hildegarda Piskallová *1918
Lucie Paterová *1921
Marie Vlčková *1924

Rozloučili jsme se:
Anna Tomíčková *1922
Helena Krhutková *1923
Bohuslav Lihotzký *1938
Emil Pavlík *1941
Marcela Sládková *1928

Děkujeme všem příbuzným, přátelům, souse-
dům, kamarádům a známým za projevy soustrasti, 
květinové dary a za účast na posledním rozlouče-
ní s naším drahým manželem Ing. Milanem Baue-
rem. Poděkování patří též sestřičkám z charity a 
pohřební službě za velmi vzorné služby.

Za celou rodinu manželka Jarmila, syn a dcera

n  Nabízím pronájem bytu v osobním vlastnictví 3+1 a garáže na ul. Čs. armády. Tel.: 724 038 311.
n  Prodám dvojhrob na hřbitově v centru Hlučína. Tel.: 721 935 660.
n  Pronajmu prostory na pěší zóně v Hlučíně. Tel. 777 010 444.
n  Prodám byt 3+1, 61 m2, balkon, Hlučín OKD, plast. ok. Tel.: 606 124 120.

Rok uběhl jako voda a naše družební se-
tkání se vyšplhala na číslo 38. No není to 
nádhera!    

Družební lehkoatletické závody mezi ZŠ dr. 
Miroslava Tyrše, Hlučín a slovenskou ZŠ z Li-
kavky se letos uskutečnily v Hlučíně.

Návštěva partnerské školy je tradičním setká-
ním žáků a pedagogů obou škol. Hlavní náplní 
nejsou jen atletické závody, ale i poznávání no-
vých přátel, rozšíření si svých jazykových zna-
lostí a vstřícný postoj pedagogů i rodičů žáků 
našich škol.

Termín letošního setkání byl stanoven na  7. - 
9. června 2012. Kamarádi z Likavky prožili tři 
dny v rodinách našich žáků, kteří o ně společ-
ně se svými rodiči pečovali a trávili s nimi vol-
né chvíle.

V atletice si změřili své síly vždy tři dívky a tři 
chlapci z každého ročníku II. stupně ZŠ. Běh na 
60 m a 600 m (pro dívky) nebo 800 m, hod míč-

kem a skok do dálky. Při závodech panovala bo-
jovná nálada a každý toužil po vítězství. 38. roč-
ník vyhrála ZŠ dr. Miroslava Tyrše. Absolutním 
vítězem kategorie chlapců se stal Martin Krej-
čí z naší školy a vítězkou kategorie dívek byla 
Barbora Bažíková z Likavky.

Úspěšnými reprezentanty byli v 6. ročníku 
Tomáš Zlatohlávek a Claudie Nohavicová – 1. 
místo, Jan Srba – 2. místo, Karolína Wehowska 
– 3. místo, v 7. ročníku 1. místo Jakub Sýkora, 
2. místo Matěj Lampart, 3. místo Patrik Ságner 
a Veronika Gaiová, v 8. ročníku zvítězila Vale-
rie Janošová, 2. místo Adam Fojtík, 3. místo Mi-
chal Prašilík, za 9. ročník již zmiňovaný vítěz 
Martin Krejčí.

Všichni soutěžící si zaslouží velkou pochva-
lu za své výkony. Velký dík patří také rodičům 
žáků, kteří se starali o slovenské děti, a samo-
zřejmě i pedagogům za zdárný průběh celého 
setkání.

Jana Mrázová
učitelka TV

Hlučín - Likavka 38

Organizátoři z jezdeckého klubu Balou-
šek opět chystají na konec prázdnin, kon-
krétně 25. srpna 2012, závody v královské 
jezdecké disciplině – drezuře.

Stalo se již tradicí, že se během prázdnin sjedou 
příznivci koní do jezdeckého areálu na Jasénkách 
a změří si své síly v drezurních soutěžích obtíž-
nosti „Z“ až „L“.

Jezdectví jako takové vznikalo již ve středově-
ku, kdy rytíři potřebovali vycvičené koně ovláda-
né jednou rukou či nohama, protože v druhé ruce 
drželi meč. Koně se nesměli zaleknout válečné 
vřavy, dokonce se podíleli na boji naučeným vzpí-
náním a kopáním. To je učila např. Španělská jez-
decká škola. Později se jezdecké umění netýka-
lo jen přípravy koní a jezdců na válku, stalo se 
sportovním odvětvím. Drezura v dnešní podobě je 
opravdu krásná jezdecká disciplina, která v sobě 
nese prvky elegance, souhry, ladnosti pohybu a v 
neposlední řadě krásy tak nádherných zvířat, jaký-
mi koně nepochybně jsou. O tom se mohou diváci 
přesvědčit 25. srpna od 9.00 hod. Za organizátory 
srdečně zve JK Baloušek, o. s.

Elegantní jezdecká disciplína - drezura opět v Hlučíně

Přijďte si zahrát bossaball
Nový sportovní hit světových pláží 
BOSSABALL míří první červencový tý-
den do Hlučína.

Nová míčová hra, která přichází do České repub-
liky z exotické Brazílie. V zahraničí je to jedna 
z nejatraktivnějších letních míčových her. Bossa-
ball je míčová hra pro dva týmy na speciálně navr-
ženém nafukovacím kurtu s trampolínami na kaž-
dé straně. Bossaball se hraje na hřišti, které je vy-
tvořeno z nafukovacích matrací a trampolín a je 
rozděleno sítí jako ve volejbalu. Více informací 
naleznete na www.bossaball.cz.
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