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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 pořadatelé 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
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V úterý 31. května si Evropa jako každo-
ročně připomenula Světový den bez tabá-
ku, který vyhlašuje Světová zdravotnická 
organizace (WHO). Akce zaměřené pro-
ti kouření probíhaly a ještě probíhají ve 
spoustě měst v celé České republice.

V Hlučíně je letošní kampaň zaměřena opět ze-
jména na prevenci narůstajícího kuřáctví mladist-
vých. Na kampani se podílejí základní školy Rov-
niny, Hornická, Dr. M. Tyrše, Generála Svobo-
dy a Gymnázium Josefa Kainara. Žáci a studen-
ti se při hodinách výtvarné výchovy zaměřili na 
to, že „Nekouřit je in“ a tuto myšlenku měli za 
úkol ztvárnit formou plakátu. Jak se jim to poda-
řilo, má možnost celá hlučínská veřejnost posou-
dit na výstavě těchto výtvarných  prací, která je 
instalována v Kulturním domě v Hlučíně od 1. 6.  
do 15. 6.                                                   Soňa Prášková

Město Hlučín připomene
opět Den bez tabáku

Město Hlučín, jako člen Národní sítě zdra-
vých měst, zorganizovalo 22. 3. 2012 dal-
ší „Fórum Zdravého města Hlučín“. Na 
tomto setkání byly veřejností naformu-
lovány nejpalčivější problémy v jednotli-
vých oblastech rozvoje města tak, jak je 
vnímají občané.

Vyřešení těchto problémů vidí občané jako jeden 
z předpokladů pro zlepšení kvality života ve měs-
tě Hlučíně.

Přímo na veřejném projednání se sešlo 55 účast-
níků. Aby mohly být vytipované problémy chápá-
ny jako opravdu zásadní, proběhlo následně ově-
ření těchto problémů anketou.

Tato anketa probíhala ve městě od 1. 4. 2012 do 
11. 5. 2012.

Anketní lístky byly distribuovány co nejširšímu 
okruhu adresátů, a to zejména prostřednictvím zá-
kladních a mateřských škol, Hlučínských novin a 
webových stránek města.

Do ankety se zapojilo celkem 557 respondentů a 
pouhých 5 anketních lístků nebylo platných.

Výsledkem je konečná sada 8 ověřených problé-
mů, které jsou průmětem problémů, na jejichž vý-
znamu se shodli jak účastníci veřejného projedna-

ní, tak respondenti v rámci otevřené ankety:

n Řešení křižovatek u autobusového nádraží
n Rekonstrukce sportovní haly (zázemí – bazén)
n Rekonstrukce školních zahrad (u ZŠ Darkovič-

ky, Bobrovníky, Gen. Svobody)
n Větší oživení  náměstí
n Zvýšit kontrolu dodržování městských vyhlá-

šek ze strany Městské policie (zejména psí ex-
krementy a dodržování nočního klidu a klidu o 
nedělích a svátcích)

n Omezit hlučnost Non-stop barů a heren   
n Oprava místních komunikací
n Rozšíření prostor pro odbornou výchovu na 

školách (ZŠ Darkovičky a Bobrovníky)

Tento soubor problémů bude předložen v měsíci 
září zastupitelstvu města, které by problémy mělo 
vzít na vědomí a stanovit garanty  řešení jednotli-
vých problémů. Ne všechny problémy však bude 
město schopné rychle  vyřešit. Investiční záměry 
by  měly být zařazeny do aktualizovaného akční-
ho plánu města a město na ně  bude hledat vhodné 
dotační programy.

Soňa Prášková

Ověřené TOP problémy města Hlučína

Vážení spoluobčané,

v poslední době se k nám z médií dostávají in-
formace o stále narůstajícím počtu případů ko-
rupce v  naší společnosti. Z celkového trendu je 
zřejmé, že nebyly poslední a můžeme očekávat 
další. Mnoho lidí je z toho otrávených a bohu-
žel také nevěří, že se jednoho dne podaří korup-
ci zlikvidovat. Doufejme, že zásluhou poctivých a 
odhodlaných lidí budou pachatelé odhaleni a pa-
třičně potrestáni. Nutným předpokladem pro to 
je bezesporu schválení příslušných zákonů par-
lamentem. Jak se ale ukazuje v posledních dva-
ceti letech, tak to politici sami od sebe neudělají. 
Tady je každá rada drahá a myslím, že jim k tomu 
budeme muset pomoci.

Sám jsem seděl čtyři roky v poslanecké lavici 
a vím, že vše je jen a jen o konkrétních lidech. Ti 
jsou dobří i špatní, ale především jsou odrazem 
celé naší společnosti. Jestli se budeme k sobě na-

vzájem chovat ohleduplně a v životě slušně, pak 
se to brzy odrazí i na politické reprezentaci.

Byl bych ale nerad, kdyby se negativní nálady 
přenesly i k nám a odrazily se v problémech měs-
ta. V uplynulých týdnech proběhlo ve městě ve-
řejné projednání a nastolení největších problémů 
města. V následné anketě se k nim vyjádřilo té-
měř 600 z vás. Jsou to podněty pro samosprávu a 
jsem vděčný za každou iniciativu občanů. Proka-
zuje zájem o dění ve městě a ochotu obyvatel pro 
město něco udělat. Některé problémy bude mu-
set vyřešit stát a kraj, některé z nich může vyřešit 
radnice, i když třeba za delší dobu a s některými 
budete muset pomoci vy, občané.

V loňském roce byl jako jeden z TOP problémů 
uveden problém přechodů ve městě. Na vybudo-
vání přechodů jsme získali dotaci a letos upra-
víme celkem 7 přechodů. Povedlo se nám vyře-
šit i další problémy, jako je zvýšení počtu míst v 
mateřské školce, vybudování výtahu pro tělesně 

postižené v kulturním domě, budujeme sportov-
ní hřiště a průběžně řešíme tíživou situaci v par-
kování aut. V budoucnu nám život přinese nové 
problémy, nové výzvy a nové priority. Na jejich 
řešení se bude podílet každý z vás a já věřím, že 
to společnými silami zvládneme.

Starosta
Pavol Kubuš

Rada města Hlučína:
n rozhodla v zadávacím řízení na veřejnou zakáz-

ku malého rozsahu „Dodávka laserového mě-
řiče rychlosti“ o výběru uchazeče ATS - TEL-
COM PRAHA a.s..

n rozhodla, že zhotovitelem stavby „Rekon-
strukce objektu výpravní budovy na autobuso-
vém nádraží Hlučín“ se stává společnost Bes-
kydgroup s.r.o..

n projednala požadavek OV Hlučín-Darkovičky 
na provedení vodorovného dopravního značení 
V18 „Optická psychologická brzda“ před pře-
chodem pro chodce u Základní školy v Hlučí-
ně-Darkovičkách a rozhodla požadované vodo-
rovné dopravní značení neprovádět a stávající 
dopravní značky A12 „Pozor děti“ umístit na 
žlutozelený fluorescenční  podklad a při okra-
ji komunikace před přechodem pro chodce ve 
směru jízdy od Darkovic provést vodorovné 
dopravní V12e „Bílá klikatá čára“.

Výtah z usnesení ze 44. - 46. 
schůze Rady města Hlučína

Ve středu 13. června se uskuteční na Mí-
rovém náměstí od 13:00 - 16:30 hod. akce 
pro veřejnost Ruku v ruce aneb den soci-
álních služeb a zdraví, kde budou ve stán-
cích prezentovat služby i výrobky posky-
tovatelé sociálních a návazných služeb.  

Po celou dobu bude probíhat doprovodný kul-
turní program. Vystoupí mažoretky, taneční sku-
pina Slunečnice, Hlučínský smíšený sbor, ale také 
klienti Fontány nebo sociálně terapeutické dílny 
Charitního domova sv. Mikuláše v Ludgeřovi-
cích. V závěru zahraje kapela Kakaczech. V ob-
řadní síni si můžete nechat změřit tlak a cukr nebo 
třeba hladinu alkoholu po občerstvení. Ve stáncích 
se budou prezentovat organizace nejen z Hlučína, 
ale i z okolí. Můžete si prohlédnout výrobu po-
hankových polštářů, vyzkoušet pohyb na invalid-
ním vozíku, stánek Fair Trade nabídne potraviny 
z rozvojových zemí, které můžete i zakoupit nebo 
si můžete jen tak posedět. Prohlédnout si můžete 
speciální kamerové a digitální lupy pro slabozraké 
a nevidomé. Pro děti bude připraven skákací hrad 
a pro všechny občerstvení. 

Ruku v ruce aneb den 
sociálních služeb a zdraví

2. června pořádá Sportovně rekreač-
ní areál Hlučín ve spolupráci s DDM 
Hlučín, restaurací Laguna, KC Hlučín 
a p. Zátopkem den dětí.

První červnovou sobotu proběhne na hlučín-
ském jezeře den dětí. Od 14 hodin se může-
te těšit na pestrý program. Pro všechny děti je 
připravena například lukostřelba, dovednostní 
soutěže ale také karaoke nebo dětská diskoté-
ka. V případě příznivého počasí si všichni zá-
jemci  budou moci vyzkoušet jízdu na vodním 
vleku. Děti čeká projížďka na motorovém člu-
nu. Vyzkoušet si také budou moci jízdu na ko-
ních. Součástí programu bude pěvecká soutěž 
o zajímavé ceny. Během dne budou k dispozi-
ci stánky s dobrotami.

První červnová 
sobota patří dětem
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Dny bez úrazů a zdraví v Hlučíně

Výlet do Švýcarska
Někteří žáci ZŠ Hornická v Hlučíně se vy-
dají ve dnech 4. - 8. 6. 2012 na pětidenní 
zájezd s názvem „Za krásami Švýcarska“. 

Organizuje ho hlučínské gymnázium a 11 našich 
žáků se k nim připojí. Cesta bude určitě velmi za-
jímavá. Účastníky čeká například návštěva Kostni-
ce, Bodamského jezera, zubačkou vyjedou na horské 
hřebeny, dále zavítají do Lichnštejnska, Innsbrucku  
a přes Německo se budou vracet domů.

Přejeme hodně nevšedních zážitků a šťastný návrat. 
Iva Landová

Město Hlučín, jako člen Národní sítě 
zdravých měst, se do celostátní kampaně 
„Dny bez úrazů“ v letošním roce zapoju-
je již popáté. Aktivity „Národní sítě zdra-
vých měst“ směřují k tomu,  aby se ob-
čanům těchto měst co nejlépe žilo a aby 
jim samospráva k životu vytvořila co nej-
lepší podmínky. A Dny bez úrazů a zdraví 
jsou zaměřeny zejména na prevenci úra-
zů a zlepšování zdravotního stavu a s tím 
související osvětu.

Úrazy bohužel představují závažný zdravotnic-
ký, ekonomický a společenský problém na celém 
světě. Ve vyspělých státech jsou příčinou více 
než 40 % úmrtí dětí od 0 do14 let. Velké procen-
to úrazů tvoří úrazy způsobené při dopravních ne-
hodách, sportovních aktivitách, dále popáleni-
ny, pády a v některých zemích i  zranění střel-
nou zbraní.

I v České republice jsou dětské úrazy nejčastěj-
ší příčinou úmrtí dětí a mladých dospělých a třetí 
nejčastější příčinou úmrtí v celé populaci. Nema-
lou část úrazů tvoří skupina zranitelných účastní-
ků silničního provozu – chodců, cyklistů. A rov-
něž senioři jsou ve zvýšené míře ohroženou sku-
pinou.

Úrazům však lze částečně předcházet. Znalost 
všech okolností úrazů je důležitá pro omezování 
a předcházení vzniku těchto nežádoucích příhod a 
rovněž pro nastavení preventivních opatření.

I v České republice se v posledních letech rozši-
řují aktivity zabývající se problematikou preven-
ce dětských úrazů, díky kterým došlo v posled-
ních letech k mírnému zlepšení v úmrtnosti dětí v 
důsledku úrazů. Jednou z těchto aktivit je každo-
ročně pořádaná celostátní kampaň Dny bez úrazů, 
která probíhá v měsíci červnu.

V rámci této kampaně město Hlučín připravilo 
několik osvětových akcí:
n Přednášky pořádané Českým červeným křížem 

pro žáky I. stupně ZŠ o první pomoci a pre-
venci úrazů proběhnou od 15. do 20. června na 
šesti školách.

n Pro dospívající mládež jsme letos opět při-
pravili přednášky na velmi závažné a aktuál-
ní téma mentální anorexie, což je nemoc, kte-
rá nastupuje nejčastěji v pubertě a adolescen-
ci a postihuje v 95% dívky. Vyznačuje se ze-
jména odmítáním udržovat tělesnou hmot-
nost na či nad minimální váhou vzhledem k 
věku a výšce.  BMI (Body Mass Index) kle-
sá pod 17,5. Tuto extrémně nízkou hmotnost 

si nemocný způsobuje sám - odmítáním jíd-
la, neúměrným cvičením, zvracením či užívá-
ním projímadel. Přednášky na toto téma pro-
běhnou na všech hlučínských základních ško-
lách 22. června. Přednášejícími budou tak jako 
v minulých letech studenti Slezského gymná-
zia z Opavy, kteří se v rámci projektu Help P3 
této problematice již dlouhodobě věnují.

n Pro naše seniory jsme připravili opět 2 před-
nášky  na zdravotní téma – civilizační choro-
by, životospráva, nebezpečná nadváha, riziko 
vysokého tlaku. Témata jsme oproti loňskému 
roku neměnili, protože v těchto záležitostech 
je jednoznačně „opakování matkou moudros-
ti“. Přednášky proběhnou 7. června od 14 ho-
din v Zámeckém klubu a 11. června od 16 ho-
din v Klubu seniorů v Bobrovníkách (objekt 
hasičské zbrojnice).

n pro základní školy a hlučínskou veřejnost akci v 
rámce prevence kriminality Policie nejen dětem, 
která proběhne v pátek 22. června od 8:30 do 12 
hodin na Mírovém náměstí. V programu mimo 
jiné uvidíte práci psovodů, speciální zásahové 
jednotky nebo vozidlo dálniční policie.

Všechny letošní akce jsou zaměřené na zlepšení 
osvěty a prevence. Věříme, že těm, pro které jsou 
přednášky určeny, určitě pomohou získat další, 
tak velmi potřebné informace.        Soňa Prášková

Koordinátor projektu Zdravé město

Na ulicích Okružní, Vi-
léma Balarina, Cihelní a 
Boční můžete narazit na 
značku obytné zóny. Mno-

zí z nás ale nevědí, jak se mají podle záko-
na v takto označeném prosotoru chovat.

Možná by bylo dobré si připomenout, že obyt-
ná zóna je označena dopravní značkou „Obytná 
zóna“ a její konec  pak značkou „Konec obytné 
zóny“. 

V obytné zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 
20 km/hod. a musí přitom dbát zvýšené ohledu-
plnosti vůči chodcům. Ty nesmí ohrozit a v pří-
padě nutnosti musí i zastavit vozidlo. Stání vozi-
del je dovoleno jen na místech označených jako 
parkoviště.

Povinnosti v obytné zóně mají ale i chodci. Ti 
mohou užívat pozemní komunikaci v celé její šíř-
ce a na komunikaci si mohou hrát i děti. Všichni 
ale musí umožnit jízdu vozidlům.

Víte, jak se chovat
v obytné zóně?

Africký slon váží asi 7 tun. Představte 
si stádo šesti takových slonů a dostanete 
váhu starého papíru, který nasbírali žáci 
hlučínských škol. 

 Město Hlučín uspořádalo tak jako každoročně i le-
tos v rámci kampaně ke Dni Země pro základní školy 
v Hlučíně soutěž ve sběru starého papíru. Aby soutěž 
byla spravedlivá i pro malé školy, množství sebrané-

ho papíru se vždy přepočítává na jednoho žáka. V le-
tošním roce se soutěže zúčastnily čtyři školy a ty na-
sbíraly bezmála 42 tun starého papíru.

Slavnostní vyhodnocení proběhlo 16. května na 
radnici. Zúčastněné školy obdržely knižní odměnu a 
vítězná škola navíc i odměnu 3.000 Kč. Vedení všech 
škol a hlavně jejich žákům děkujeme za účast a ví-
tězné škole gratulujeme.                       Soňa Prášková

Školáci nasbírali 42 tun starého papíru

celkové  množství (kg) na 1 žáka  (kg)
1. ZŠ Darkovičky 3.860 48,25
2. ZŠ Hornická 16.660 47,19
3. ZŠ Dr. M. Tyrše 9.395 41,85
4 ZŠ Rovniny 11.641 19,60
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Byli jsme v Praze
Pro mnoho lidí není krásnější měsíc než 
voňavý a rozkvetlý květen. Není také 
krásnější procházky než z Letné na 
Pražský hrad. 

Jsme rádi, že díky slevové akci Českých drah 
se již po druhé stal skutečností výlet do hlav-
ního města. Neodradilo nás ani časné vstává-
ní a celodenní putování. Měli jsme možnost na 
vlastní oči vidět střídání hradní stráže, projít se 
po Karlově mostě, posedět pod sochou na Vác-
lavském náměstí, sledovat pohyb apoštolů na 
orloji. Část historie naší země včetně zeměpis-
ných údajů už nebude pouze abstraktním po-
jmem, ale opravdu živou skutečností. No a ne-
zbytné řízky, bagety a tousty starostlivých ma-
minek tentokrát chutnaly opravdu fantasticky. 
Příště pojedeme zase!

Zuzana Harazimová
ZŠ Hlučín, Gen. Svobody 8

Během prvních 4 měsíců tohoto roku pro-
bíhala celostátní soutěž v sólovém zpěvu s 
názvem Česko zpívá. Patronkou této sou-
těže je bývalá finalistka Česko hledá su-
perstar a současná muzikálová zpěvačka 
Kamila Nývltová.

Do soutěže se přihlásily i dvě žákyně ZŠ Hlu-
čín- Rovniny Hana Paskudová a Barbora Valcha-
řová a reprezentovaly tak nejen sebe, školu, ale i 
město Hlučín.

Všemu předcházelo pořízení kvalitní nahráv-
ky vybrané písně, za pomoc v této věci děkujeme 
panu Martinovi Lyskovi. Na základě tohoto pak 
byly obě dívky vybrány do užšího kola, které se 
konalo v únoru v Praze ve Funtasy klubu v areá-
lu obchodního centra Novodvorská Plaza. Na mís-

tě Hanka i Barbora podaly vynikající výkon a byly 
vybrány do semifinále.

Semifinále soutěže se konalo 20. dubna v dale-
kém Trutnově. V porotě zasedly známé tváře jako 
zpěvák Tomáš Savka, producent Milan Herman 
nebo Renata Drössler. Na tuto příležitost Hanku i 
Báru oblékl obchod  Private member, touto cestou 
bychom rádi za sponzorský dar poděkovali.

V Trutnově se již dívkám do finále nepodařilo 
postoupit, i tak podaly bezvadný výkon a za umís-
tění mezi nejlepšími třiceti zpěváky v této soutěži 
se rozhodně nemusí stydět. Pro obě zpěvačky celá 
akce byla přinejmenším cennou zkušeností.

Za technické zajištění celého výletu patří dík 
panu Jiřímu Valchařovi.

Veronika Kadlecová

Dvě žákyně z Hlučína v soutěži Česko zpívá
Srdečně vás zveme na přednášku cesto-
vatelky Dany Barnetové o Finsku. Pou-
tavé vyprávění je doplněno o fotogra-
fickou projekci. Řeč bude mimo jiné 
o Laponsku, finských jezerech, sever-
ním polárním kruhu i o vesnici Santa 
Claus. Přednáška se bude konat v úte-
rý 12. června v 17 hodin. 

Zveme vás také na autorské čtení PhDr. Ja-
roslavy Grobcové, autorky publikace „Od Vel-
ké Moravy svítá“ a dalších knih. Můžete se tě-
šit na poetické vyprávění o životě, duchovnu a 
etice našich předků z časů předcírkevní doby. 
Čtení je spojeno s besedou a prodejem autor-
činých knih. Akce se bude konat v úterý 26. 
června v 16 hodin.

Obě besedy se budou konat v Zámeckém TV 
klubu (bývalá čajovna), vstup je zdarma. Bě-
hem akcí můžete využít občerstvení fair trade 
kavárny Open Your Eyes. Těšíme se na Vaši 
účast!

Knihovna vás zve do klubu

Nové vydání vlastivědného časopisu Hlučín-
sko zakoupíte na informačním centru na zámku 
v Hlučíně.

Nevšední kulturní zážitek prožili všich-
ni, kdo přišli v neděli 13. 5. do kostela  
sv. Jana Křtitele na varhanní koncert.

Do Hlučína zavítal mistr v tomto oboru, Jurgen 
Geiger, který i přes mladistvý vzhled je velice zku-
šeným varhaníkem, majíce za sebou řadu úspěš-
ných koncertů v zahraničí. Pochází z Německa a  
letos byl hlavním hostem festivalu „Setkání s du-
chovní hudbou“, který se konal v Krnově.  

To, že se nakonec rozhodl vystoupit také u nás, 
bylo tak trochu jeho vlastní přání, neboť jako zna-
lec varhan z celé Evropy se doslechl o varhanách, 
které postavila krnovská Varhanářská dílna Kán-
ský - Brachtl právě v Hlučíně v kostele sv. Jana  
Křtitele.

Nestává se zase až tak často, aby u nás své kon-
certy pořádali umělci tak zvučných jmen, neboť 
na jejich realizaci se nám nedostává většinou fi-
nančních prostředků. Bez účasti sponzorů, milov-
níku umění, by se to v dnešní době a obzvlášť v 
našich současných ekonomických podmínkách 
nedalo vůbec zrealizovat. Proto bychom dodateč-
ně chtěli poděkovat pánům Kánský a Brachtl, kte-
ré potěšil zájem pana Jurgena Geigera zahrát si 
na jejich varhany v Hlučíně. Pokládali to za čest 
a proto nejen, že sponzorsky přispěli na realizaci 
koncertu, ale zároveň bezplatně naladili varhany 
před koncertem. Jaromír Kánský se osobně kon-
certu zúčastnil a pochvaloval si výkon umělce, že 
dokázal během koncertu využít maximálně boha-
tý rejstřík tohoto nástroje. I to svědčí o tom, že jim 
jako výrobcům jde o to, aby jejich nástroje přiná-

Hlučínské varhany se rozezněl mistr

šely radost a duchovní útěchu, jak  umělcům tak 
především divákům.

Z koncertu byli všichni přítomní doslova nadše-
ni a potlesk ve stoje, se v kostele jen tak hned  ne-
vidí. Nadšený z varhan byl i umělec, který po kon-
certu vyslovil nástroji svůj obdiv a samozřejmě i 
jeho stavitelům.

V závěru bychom chtěli jako Kulturní centrum 
Hlučín také poděkovat za spolupráci a vstřícnost, 
naší farnosti a osobně panu faráři Šmidovi, kte-
rý má osobní podíl na tom, že se koncert v koste-
le uskutečnil.

Snad jediná kaňka, nad jinak velice silným kul-
turním zážitkem, byla poměrně slabší účast divá-
ků. To nás jako pořadatelé mrzelo nejvíce.

Zdeněk Kačor
ředitel KC Hlučín

Skončila volejbalová sezóna 2011-2012. 
Naše družstva v ní dosáhla střídavých 
úspěchů.

Družstvo mužů v II. lize skončilo až na 7. mís-
tě z deseti účastníků, když z 36 utkání jen 13 
krát zvítězilo. Družstvo žen v KP II. tř. obsadilo 
7 příčku z osmi družste,v a to jen se šesti vítěz-
stvími z 28 utkání.

Družstvo juniorů hrálo v Okresním přeboru a 
obsadilo 2. místo ze tří účastníků. Družstvo ža-
ček taktéž hrálo Okresní přebor a skončilo na  
2. místě ze čtyř družstev

Největšího úspěchu dosáhlo družstvo junio-
rek, které pod vedením trenéra Karla Domb-
ka obsadilo v Okresním přeboru 1. místo a sta-
lo se Okresním přeborníkem ve volejbalu junio-
rek pro rok 2012. Soutěž měla šest účastníků a 
naše družstvo zvítězilo ve všech deseti utkáních 
s kladným poměrem setů 30 : 2. Gratulujeme!

V současné době se družstva připravují již na 
další sezónu 2012 - 2013 ve svém venkovním 
volejbalovém areálu na stadionu v Hlučíně.

Košař František
org. prac. odd. volejbalu TJ Hlučín

Zprávy z oddílu volejbalu TJ Hlučín
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V pátek 4. května 2012 se na hlučínské 
štěrkovně konal Majales 2012, který po-
řádalo město Hlučín spolu se Žákovským 
parlamentem města Hlučína.

Tradici majálesu se podařilo v Hlučíně oživit v 
loňském roce, kdy prošel majálesový průvod měs-
tem a samotná oslava proběhla na náměstí. V le-
tošním roce se organizátoři rozhodli pro hlučín-
skou štěrkovnu. Bohužel celý den provázelo deš-
tivé počasí. To se také odrazilo na nižší účasti ná-
vštěvníků. Těch nakonec dorazilo na akci asi 250. 
Většina z nich byli žáci a studenti hlučínských 
škol. Pro všechny bylo připraveno bohaté občerst-
vení a mladí lidé si mohli pochutnat kromě tradič-
ních párků i na koblížcích.

V rámci programu vystoupilo celkem pět ka-
pel, které návštěvníkům představily různé hudeb-
ní styly od blues, přes punk, až po ska. I přes ne-
příznivé počasí se všichni dobře bavili a jak nám 
organizátoři prozradili, tak i v příštím roce se ma-
jáles bude konat na štěrkovně.

Počasí letošnímu hlučínskému majálesu příliš nepřálo

Dovolujeme si vás oslovit s nabídkou možnosti přihlásit vaše 
dítě, které neuspělo u přijímacího řízení na Gymnázium v 
Hlučíně a má hlubší zájem o matematiku, od školního roku 
2012/2013 do osmé třídy s rozšířenou výukou matematiky a pří-
rodovědných předmětů. 

Žáci z těchto tříd mívají velmi dobré výsledky v  olympiádách a jsou 
úspěšní u přijímacích zkoušek na střední školy. Součástí přijetí je písemná 
zkouška z matematiky, která se uskuteční 7. 6. 2012 od 8 hodin. Bližší info 
poskytne vedení ZŠ Hlučín, Hornická 7 na tel. 595 041 377 nebo e-mailu:  
hlucin@zshornicka.cz.                                          Martin Franek, ředitel školy

Dobrá šance pro studenty

Velký svátek piva se připravuje v Hlučíně na 5. a 6. července. 
Druhý ročník Hlučínských pivních slavností nabídne řadu 
piv moravských a slezských minipivovarů. Pořadatelé před-
pokládají, že se budou točit až dvě desítky různých značek 
piv.

Návštěvníci se mohou těšit i na speciální  pivo, které společnost Pivo 
Franc uvaří extra pro tuto příležitost. O tom, jaké pivo to bude, zda 
ovocné či klasický ležák, se ještě jedná. 

Ale nejen pivo slavnosti zlatavého moku v červenci nabídnou. Pořada-
telé připravují pestrou hudební  nadílku. Hlavní hvězdou stejně jako loni 
bude Rock & Roll Band Marcela Woodmana. Dále se představí ostrav-
ská kapely FiHa a Dona Said Yes. 

Prostor dostane i Bon Jovi Revival a žhavá novinka hlučínské hudeb-
ní scény ABBA HARDROCK. Tato kapela vznikla nedávno a už sklízí 
úspěchy hity skupiny ABBA, které převlékla do hardrockového kabátu.

Pivní slavnosti proběhnou v rámci hlučínského hudebního léta na bře-
hu štěrkovny.

Žáci ZŠ dr. Miroslava Tyrše Hlučín v rámci programu Recyklo-
hraní odevzdali do zpětného odběru celkem 460 kg elektroza-
řízení – konkrétně 9 kusů televizí + 4 kusy PC monitorů – tj.  
184 kg, dále 276 kg ostatních drobných elektrozařízení.

Program Recyklohraní nejenže vzdělává a motivuje naše žáky v oblasti 
ekologie, ale přináší také možnost přímo přispět ochraně životního prostře-
dí. Žáci i škola samotná v rámci projektu odevzdávají k recyklaci vyslouži-
lé spotřebiče.  Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, 
uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu pro-
středí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo 
nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnos-
ti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektroza-
řízení

Letos poprvé jsme získali certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění 
televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spo-
třebičů.

Připojte se k nám a přispějte  k ochraně životního prostředí.
Iva Podstufková

Hlučínská škola získala  Certifikát
k Environmentálnímu vyúčtování

Pivní slavnosti budou letos na 
štěrkovně trvat celé dva dny
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Pokračování z minulého čísla
Škola byla postavena s vyučováním v řeči mo-

ravské a jako škola katolická. Se školním učitel-
ským místem nejsou svázány žádné vedlejší cír-
kevní povinnosti. Do této školy chodily děti z 
panství Hlučín s přináležejícími poplužními dvo-
ry Hlučín, Vinná hora a vesnice Dlouhá Ves. Prv-
ní učitel Jakob Bitta byl rodák z Velkých Hoštic 
a přišel ze školy v Ludgeřovicích. Od začátku do 
1. dubna 1845 vyučoval sám. Děti byly rozděleny 
tak, že 2. a 3. třída měla vyučování 4 hodiny dopo-
ledne a 1. třída měla 3 hodiny odpoledne. Do ško-
ly v té době chodilo 140 dětí, za což učitel obdr-
žel úhradu 24 tolarů ročně, a to po dobu dvou let. 
Až od  1. dubna 1845 byl se souhlasem královské 
vlády ustanoven adjutant Isidor Jurečka z Křono-
vic, s platem 25 tolarů a stravou školního učitele 
a má dostat 18 tolarů příplatku na stravu a depu-
tát na farmě obilí a dřeva od podílníků školy. V té 
době už chodilo do školy asi 200 žáků na dva uči-
tele. Proti dnešku, neskutečné. Až do roku 1848 
byla budova zastřešena pouze šindelem. Obec 
musela panství zaplatit za zhotovení cesty 200 to-
larů, ale 100 tolarů dostala zpět, a tak tyto použi-
la na masivnější zastřešení školy břidlicovou kry-
tinou a byly namontovány okapy. Rovněž v tom-
to roce 1851 bylo opraveno oplocení. Tyto práce 

stály obec  155 tolarů. V roce 1859 navštívil zdej-
ší farnost vysoký pastýř Josef Maxmilián z Olo-
mouce, aby udělil svaté biřmování věřícímu a rov-
něž navštívil školu a pronesl duchovní promluvu.

Zvláštní události, které působily na školu 
V roce 1847 došlo v důsledku značné neúrody, 

zvláště brambor, k velké drahotě a tím i k velké 
bídě – mísa žita stála před žněmi roku 1848 dva-
náct říšských tolarů. Hlad trýznil zdejší občany 
tak, že se mnozí živili otrubami a trávou. Baron 
von Rothschild věnoval tisíce tolarů na zmírnění 
nouze. Ale ani to nestačilo. V září roku 1848 se u 
mnoha zlovolných lidí roznítila velká nespokoje-
nost proti vrchnosti. Někteří baronu Rothschildo-
vi částečně poničili zámek. Obyvatelé obce Dlou-
há Ves nechtěli školnímu učiteli poskytovat jeho 
příjmy, z čehož vznikly v letech  1850 a 1851 vel-
ké rozepře. Tak to popisuje školní kronikář. (po-
drobněji ve Vlastivědném časopisu Muzea Hlu-
čínska od PhDr. Viléma Plačka) 

Ve III. kapitole kroniky je zmínka o zařízení 
školy: 

V budově jsou k dispozici: 
2 učebny, 2 obývací pokoje, 1 malý vedlejší po-

koj pro učitele, malá kuchyňka, letní kuchyň,  
1 sklep, 1 malý obývací pokoj pro adjutanta, hos-

podářská budova se šindelovou střechou, komo-
ra na dřevo, chlév pro krávu + dvě stání pro doby-
tek, komora na trávu, 1 malá stodola vedle školy. 

Naturálie:  
Volný byt pro učitele, zeleninová zahrada, de-

putát 7 klád dřeva, 7 Schf. žita, 4 Schf. ječmene, 
3 otepi slámy, 2 otepi dlouhé slámy (zřejmě do 
stružáku) a ječná sláma. Pro naštípání dřeva pro 
školní budovu, obdrží učitel roční peněžní náhra-
du 17 tolarů a 10 stříbrných grošů. Pro 2 kusy ho-
vězího dobytka náležející učiteli byla škole vrch-
ností přidělena 22 jiter louky. Učitel Jakob Bitta 
byl rovněž obecním písařem asi  ¼ míle vzdále-
né obce Darkovičky, a to s platem 50 tolarů, a pro 
společenský styk 4 tolary. Adjutant měl volný byt 
ve škole, předepsaný deputát 3 ½ klády dřeva, 10 
Schf. žita , 2 Schf. ječmene, mzdu 40 tolarů a pří-
platek na stravování 24 tolarů. Pro dnešní učitele 
je naprosto nepředstavitelné, co museli tehdy uči-
telé zvládnout při učení asi 200 žáků ročně.  

V obci Dlouhá Ves je používaným jazykem mo-
ravský, jenže je stále zvláštním vyučováním ve 
škole i ve společenském styku s německými oby-
vateli sousedního Hlučína podporována němčina.  

Tak píše ve školní kronice neznámý kronikář.
Pokračování příště.                                                                                                

Josef Hlubek

Minulost a současnost školní budovy na Dlouhoveské ulici II.

Pozvání
na rozloučení

se školní budovou 
na ulici Dlouhoveská 

v Hlučíně 
Zveme všechny bývalé žáky, žákyně 

a učitele, kteří tuto školu navštěvovali, aby 
se zúčastnili této akce, a to v sobotu dne 
30. června 2012 v odpoledních hodinách. 
Rovněž jsou zváni všichni spoluobčané.

Program: 
14:30   - slavnostní požehnání pro
bývalé žáky v kostele sv. Markéty 

15:00   - oficiální rozloučení se 
školní budovou na Dlouhoveské 

ulici s prohlídkou objektu,  
  poté průvod Růžovou a Promenádní

ulicí k místu lidové slavnosti

od 16:00  - živá hudba k poslechu 
  - občerstvení (domácí koláče

a jiné speciality) 
  - dětský kolotoč 

  - malování na obličej a jiné atrakce 
  - ohňostroj 

za organizační výbor Edita Ševčíková

Letošní květen byl bohatý na prodloužené 
víkendy a ten první z nich využili turisté 
z oddílu Zálesák na pětidenní výlet do vý-
chodních Čech.

Vyrazili už v pátek odpoledne, jelikož je čekala 
dlouhá cesta. Do východních Čech vyrazili auty 
ve třech skupinkách a na chatě v obci Javor se 
ubytovávali až po deváté. Javor je malinká obec 
přímo u bran Teplických skal a je ideálním místem 
pro výlety do okolních přírodních zajímavostí. 

V sobotu ráno se všichni po vydatné snídani vy-
pravili na první z naplánovaných výletů. Čekaly 
je Jiráskovy skály, Teplické skály a nakonec Adr-
špach. Jiráskovy skály byly úžasné díky možnos-
ti si je projít a prozkoumat opravdu celé. Z Jirás-
kových skal je to do teplických skal coby kame-
nem dohodil a cestu zpříjemní překrásný výhled 
na Sněžku. Ačkoliv již v údolí panovalo počasí 
spíše letní, Sněžka dělala reklamu svému jménu a 
byla stále pokryta sněhem.

V teplických i Adršpašských skalách se turisté 
z Hlučína samozřejmě procházeli jen po znače-
ných stezkách, přesto byly výhledy a skalní útva-
ry neméně zajímavé než ve skalách Jiráskových. 
Zpestřením pak byla zábavná projížďka na loď-
ce, kterou zálesáci zaplnili téměř celou. Aby také 
ne, když jich do Adršpachu vyrazilo přes třicet. 

Zálesák objevoval krásy východních Čech
Velkou atrakcí byla také nefalšovaná sněhová bit-
va, jelikož v některých místech skal leželo až metr 
sněhu, ačkoliv teploty atakovaly třicítku. Celý vý-
let pak zakončili projížďkou vlakem, čímž ušetři-
li několik kilometrů, což většina účastníku přivíta-
la, jelikož se nachodili opravdu hodně a čekalo je 
dalších několik dnů výšlapů a výletů.

Neděle začala výletem na stolovou horu Ostaš 
a Kočičí skály. Kočičí skály se všem líbily nato-
lik, že se u tohoto poměrně malého skalního útva-
ru zdrželi přes hodinu. A tu hodinu vyplnili adre-
nalinovým lezením, za které byli odměněni nád-
hernými výhledy a překrásnými fotkami, které se 
po návratu staly profilovými fotkami na všemož-
ných sociálních sítích. Večer pak všichni vyrazi-
li za relaxem do malého bazénu v Novém Měs-
tě. V ponděli na zálesáky čekal poslední výšlap. 
Tentokrát se vydali projít Broumovské skály. Vše 
začali náročným výstupem Kovářovou roklí, za 
který měli být odměněni v restauraci Hvězda. Ta 
však byla zavřená. Nezbývalo než pokračovat dál. 
Broumovské skály nenabízí tolik krás jako třeba 
Teplicko-Adršpašský komplex, ale některé útvary 
byly doslova úchvatné. Za zmínku stojí především 
Skalní divadlo. Cesta byla dlouhá a zásob ubýva-
lo, proto se všichni rádi občerstvili v restauraci 
pod Broumovskými skalami. Večer se už jen ba-
lilo a odpočívalo. I když vlastně proběhl ještě tá-
borák, u kterého někteří zpívali až dlouho do noci.

V úterý se předala chata a vyrazilo domů. Jenže 
po cestě je ještě tolik zajímavostí. Zálesáci zvoli-
li Babiččino údolí a procházka to byla příjemná, 
po desítkách kilometrů z předešlých dnů příjemně 
krátká a u Viktorčina splavu se většina dozvěděla 
několik zajímavostí ze života Boženy Němcové. 
Takových výletu jen houšť.
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Dne 18. 4. 2012 Jana Králová a Jan Jur-
čeka, žáci třetího ročníku učebního obo-
ru Kuchařské práce reprezentovali školu, 
a tím i město Hlučín, na celostátní profes-
ní soutěži,  kterou pořádala Střední škola 
hotelová a služeb Kroměříž. Soutěž nesla 
název Gastro Mánes.

Soutěžní úkol se skládal ze dvou částí:
a) příprava soutěžní chuťovky dle zadání: jako 

základní surovina byl určen sýr. Připravili jsme 
dva druhy chuťovek: „Středomořské chuťovky“ a 
„chuťovky „K pivu Avar z Hlučínského pivova-
ru“, kterému tímto děkujeme za spolupráci.

b) pódiové vystoupení s přípravou předkrmové-
ho salátu: tady jsme vsadili na zdravou výživu a 
zhotovili Fit salát s mandlovým dipem. Při pódi-
ovém vystoupení v časovém limitu 15 minut Jana 
připravovala předkrmový salát, Honza komento-
val postup práce při jeho přípravě.

Připravenost, odborné znalosti i dovednosti na-
šich soutěžících, byly při závěrečném vyhodnoce-

ní oceněny krásným druhým místem v rámci ce-
lostátní soutěže!

A druhá dobrá zpráva: Hned následující den, tj. 
19. 4. 2012 jsme byli pozváni jako hosté na  „Slo-
venskou celostátní soutěž praktických zručností a 
odborných vědomostí budoucích kuchařů“, která 
se konala pod záštitou Ministerstva školství, vědy, 
výzkumu a sportu Slovenské republiky a Sdruže-
ní odborných učilišť Slovenska. Organizátorem  
soutěže bylo Odborné učiliště v Kysuckém No-
vém Měste.

Na dvojici soutěžních reprezentantů, kterou tvo-
řili David Vlček a Jaroslav Sedlák, můžeme být 
velmi pyšní, protože po závěrečném verdiktu po-
roty, která nás neoficiálně zahrnula do soutěže, 
bychom obsadili: 1. místo v jednotlivcích a 2. 
místo v družstvech. 

Děkujeme za vynikající reprezentaci a blahopře-
jeme k úžasnému úspěchu v mezinárodní soutěži. 

Jindřich Honzík
ředitel školy

Gastro Mánes aneb dobrých zpráv není nikdy dost!

V minulých dnech přivezlo 7 žáků pě-
veckého a dechového oddělení ZUŠ P. J. 
Vejvanovského, Hlučín, vynikající umís-
tění z celostátních kol soutěže základ-
ních uměleckých škol České republiky!

V silné konkurenci mimořádně talentovaných 
dětí a studentů  z celé České republiky získaly 
zpěvačky Claudie Prchalová, Hana Paskudová a 
Tereza Jirásková  ze třídy Mgr. Marty Jirásko-
vé I. místa ve svých kategoriích,  Kryštof Koska 
– lesní roh ze třídy Bc. Jonáše Harmana I. mís-
to, dále zpěvačka Dominika Štefková ze třídy 
Mgr. Sylvy Pivovarčíkové získala II. místo, stej-
ně, jako  Jiří Jarkuliš – trubka ze třídy Bc. Joná-
še Harmana a klarinetistka Kateřina Pašková ze 
třídy Františka Plocka přivezla krásné III. místo!  

Děkujeme všem úspěšným žákům za mimo-
řádné výsledky, jejich pedagogům za perfekt-
ní práci s talentovanými dětmi a korepetitorkám 
Daniele Borovičkové, Kateřině Molové, Lucii 
Mitáčkové a Karin Basovníkové za citlivou kla-
vírní spolupráci v soutěži!

Všichni tito úspěšní žáci převezmou 5. červ-
na t.r. v Hradci nad Moravicí z rukou  náměst-
kyně hejtmana kraje  pro oblast školství, paní 
Mgr. Věry Palkové ocenění „REPREZENTANT 
KRAJE“

Naši žáci dali škole ten nejkrásnější dárek k 60. 
výročí vzniku, které si v tomto roce připomíná-
me!

Eva Niedobová
ředitelka školy

Historický úspěch žáků hlučínské ZUŠky Vítání občánků
V pátek 29. června proběhne v obřad-
ní síni MěÚ Hlučín ve 14:30 a 15:30 hod. 
slavnostní přivítání nových občánků měs-
ta Hlučína. Obřadu se mohou zúčastnit 
pouze předem přihlášené děti. Rodiče při-
hlášených dětí obdrží s předstihem k to-
muto obřadu pozvánku.

Máte-li i vy zájem zúčastnit se se svým mimin-
kem dalšího vítání občánků, které připravujeme 
pro děti narozené od 1. 1. 2012, s trvalým poby-
tem na území města Hlučína a jeho částí Bob-
rovníků a Darkoviček, dostavte se osobně na od-
bor školství a kultury MěÚ Hlučín (Po, St 8:00 
– 17:00 hod.; Út, Čt 8:00 – 14:00 hod.) a dolož-
te, k ověření těchto skutečností, originál rodného 
listu dítěte a svůj platný občanský průkaz. O přes-
ném datu konání akce budete předem, s dostateč-
ným předstihem, informováni pozvánkou. Bližší 
informace na telefonním čísle 595 020 293.

Ve dnech 12. - 13. 5. 2012 se v Kulturním 
domě v Hlučíně již tradičně uskutečni-
la soutěž Hlučínský talent. Letos již XV. 
ročník. Pořadatelem je Dům dětí a mláde-
že Hlučín ve spolupráci s Kulturním cent-
rem a městem Hlučín. Každoročně se těší 
zájmu velkého počtu tanečníků moderní-
ho a scénického tance. Rovněž kvalita a 
schopnosti dětí i jejich vedoucích každým 
rokem vzrůstají.

Jedná se o amatérskou nepostupovou soutěž ta-
nečních skupin. Zúčastnit se mohou všechny mlá-
dežnické taneční skupiny, studia pohybu, soubo-
ry při domech dětí a mládeže, střediscích volného 
času, základních uměleckých školách a ostatních 
školských zařízeních.

Dvoudenní taneční maraton byl nabitý celkem 
68 vystoupeními s celkem 663 přihlášenými ta-
nečníky. A bylo opravdu na co se dívat. Jednotlivá 
vystoupení se vyznačovala nápaditou choreogra-
fií i množstvím krásných kostýmů. V kategoriích, 
které jsou rozděleny na moderní a scénický tanec, 
bylo až 12 vystoupení v kategorii. Jsou určeny již 
nejmenším dětem až po dospělé tanečníky ve sku-

Hlučínský talent 2012 pinových formacích. Není se tedy čemu divit, že 
jediný bod mohl rozhodnout o medailové pozici. 
Sedmičlenná porota složená převážně z řad taneč-
níků měla opravdu nelehký úkol. Jednotlivé kate-
gorie byly oceněny věcnými cenami v podobě me-
dailí, diplomů, pohárů, kytek, hraček, doplňků k 
počítači a sportovního náčiní, které letos opravdu 
zaujalo. Někteří soutěžíci hned na pódiu vyzkou-
šeli volejbalové míče i koloběžky. Všechny sou-
bory navíc obdržely snídaňové cereálie a misky.

Oběma dny jednotlivá vystoupení provázeli vý-
borní moderátoři Rádia Čas, kterým tímto také dě-
kujeme nejen pro jejich skvělou práci na pódiu, 
ale rovněž za zvládnutí nelehkého úkolu po zraně-
ní původního moderátora.

Tímto bychom také chtěli poděkovat všem spon-
zorům: LinuxBox s.r.o. - řešení počítačových sítí, 
pekařství Gobe Píšť, motorest + restaurace Lagu-
na, Lena hračky s.r.o., internetová TV - www.hlu-
cin.tv, Jeskloma Jeseník, Bar Grundig - Milan Ka-
nia, Klia květiny Hlučín, Nesquik Nestle cereálie, 
Develop centrum s.r.o., Core Trade - Michal Jača-
nin, kteří se na celé akci spolupodíleli. Pro bližší 
seznámení s celou soutěží navštivte www.ddmhlu-
cin.cz.                           Lucie Holaňová Ocelková

DDM Hlučín Foto: Michal Schebestík
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Členové oddílu ultimativních zápasů 
Jayman MMA Fighting Systems uspo-
řádali sbírku krmiva, které vylepší jí-
delníček pejsků v našem psím útulku.

„Myšlenka na uspořádání sbírky byla spontán-
ní. S klukama jsme se domluvili a během týd-
ne jsme nasbírali velkou kupu psích konzerv, 
granulí, hraček a pamlsků pro psy,“ říká Marián 
Kotlář, který trénuje hlučínské zápasníky. 

Celková hodnota nasbírané krmiva, které zá-
stupci oddílu přinesli koncem dubna do psího 
útulku v Hlučíně, činila přes 5 tisíc korun. Pra-
covníci útulku byli návštěvou mile překvape-
ní a ochotně klukům umožnili prohlídku areá-
lu. Tady nalezlo v současné době svůj domov 
7 pejsků.

Dary pro útulek nejsou příliš časté a tak v po-
slední době pracovníky útulku potěšil sponzor-
ský dar ve výši 10 tisíc korun od jedné z hlučín-
ských firem, stejně tak jako 8 tisíc korun, které 
věnovala soukromá osoba. Každý z těchto darů 
pomáhá pejskům ve vylepšení stravy. Někdy 
ale stačí i maličkost, jako jsou darované deky v 
zimním období.

Do psího útulku bylo v loňském roce umístěno 
celkem 27 nalezených pejsků. 15 z nich si ná-
sledně jejich majitelé vyzvedli a pro 6 z nich se 
podařilo najít nový domov.

Pokud byste měli zájem vybrat si pejska, tak 
se můžete obrátit přímo na útulek nebo si pej-
sky prohlédnout na oficiálních stránkách města 
na adrese www.hlucin.cz.

Zápasníci podpořili psí útulek
V sobotu 28. 4. 2012 se 32 dětí zúčastnilo 
místního kola Zlaté udice, která se konala 
ve Sportovně rekreačním areálu, ve spo-
lupráci s Domem dětí a mládeže v Hlučíně 
a Českým rybářským svazem. 

Malí rybáři si zde ověřili své znalosti z rybářské-
ho řádu, poznávání rostlin a živočichů včetně ryb. 
Taky se soutěžilo v praktických dovednostech v 
hodu na terč, plachtu a do dálky. Úspěšné absol-
vování Zlaté udice je podmínkou k obdržení ry-
bářského lístku. Vítězové byli odměněni diplomy, 
poháry a medailemi. Ostatní soutěžící získali věc-
né ceny.

Na Zlatou udici pravidelně navazuje soutěž v 
lovu ryb udicí. Ta se uskutečnila o týden pozdě-
ji, 5. 5. 2012 rovněž na hlučínské štěrkovně. Ten-
tokrát šlo ryze o praktickou ukázku dovedností. 
Malí rybáři se radovali z úlovků – kaprů, okounů, 
plotic a dalších ryb. Nejvíce jich nachytala Maruš-
ka Balková a právem získala první místo. Z rukou 
pana Rostislava Beinhauera obdržela pohár, me-
daili a pamětní list. Ani ostatní děti nepřišly zkrát-
ka. Každé z nich obdrželo pamětní list a věcnou 
cenu. 

 Touto cestou chceme poděkovat sponzorům 
obou akcí, panu Patriku Kotterbovi,  který daro-
val dětem ceny do soutěží a paní Marii Balkové 
za vynikající občerstvení, které dětem nachystala.

Petrův zdar! 

Horkýže slíže se vrací
Slovenská kapela Horkýže slíže se po le-
tech vrací opět k hlučínskému jezeru. V 
roce 2007 roztančila publikum festivalu 
Štěrkovna Open Music. Nyní bude 16. 6. 
hlavní hvězdou hudební přehlídky Valník 
na výletě. Společně s ní vystoupí i sloven-
ský Konflikt, Totální nasazení a řada dal-
ších.

„Vstupenky zůstávají v prodeji za 300 korun až 
do samotné akce. Na místě pak bude lístek stát 
390 korun. Lístky jsou v prodeji v Hospodě 56, 
Galerii na náměstí a v prodejně H - Computer.

Jednodenní festival se uskuteční v den, kdy na 
fotbalovém evropském šapmionátu bude hrát Čes-
ko s Polskem, proto bude na místě připravena i 
projekce s přímým přenosem fotbalového utkání. 

Chtěla bych se s vámi podělit o zážitek z 
Jarní show, která se konala ve čtvrtek 12. 
května v místním kině. 

Úvod měli vlajkonoši naší školy ZŠ Rovniny Slu-
níčka, která zářila na dálku a hlásky upřímně hřály. 
Pak se na pódiu vystřídaly různé talenty všech smě-
rů, od zpěvu, tance, humoru a módní přehlídky, zavr-
šila je barmanská show s ohňovými efekty. 

Těší mě, že patřím k rodičům dětí, které něco do-
vedou, a nebojí se nám to ukázat. Velký  dík a obdiv 
patří paní učitelce Kadlecové a Holé  za čas a ener-
gii, kterou do toho projektu vkládaly a myslím si, že 
na potlesku a spokojenosti ve tvářích diváku to bylo 
velmi znát.   

                                      Martina Paskudová

Jarní show

Environmentální vyúčtování na ZŠ Hornické
Sbíráme, uklízíme, naše životní prostředí 
šetříme. 

Sběr, doprava, demontáž a následné využití frak-
cí zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebi-
čů představuje nezanedbatelný přínos pro naše ži-
votní prostředí a úsporu přírodních zdrojů.

V loňském kalendářním roce 2011 žáci naší ško-
ly odevzdali do zpětného odběru celkem 1209 kg 
elektrozařízení, což konkrétně představuje: 21 
kusů televizorů a 9 kusů PC monitorů - tj. 408 kg 

a dále 801 kg ostatních drobných elektrozařízení.
Tím jsme uspořili: 23,97 MWh elektrické ener-

gie, 1 468,03 litrů ropy, 0,66 tun primárních su-
rovin, 97,67 m3 vody, o 19,83 t snížili produkci 
nebezpečného odpadu a o 4,79 t oxidu uhličitého 
ekv snížili produkci skleníkových plynů. 

Do projektu Recyklohraní je naše škola zapojena 
již čtvrtý rok. Máme radost z takovýchto výsledků 
a velice nás to těší. Jsou pro nás motivací ke třídě-
ní odpadu i v budoucnu.                Růžena Vidurová

Dne 10. května proběhl již 8. ročník tra-
diční Jarní show, kterou pořádá Základní 
škola Hlučín-Rovniny. K akci vždy využí-
váme prostory místního kina.

Na tvorbě programu, nácviku i realizaci se po-
dílejí z velké části žáci sami. Učitelé celou akci 
zlehka korigují a spíš fungují jako poradci. Letos 
se žáci zapojili jako zpěváci i tanečníci, divákům 
se představil školní sbor Sluníčko, objevilo se vy-
stoupení s jojem. Sympatické je, že na tuto oprav-
du letitou charitativní akci se vracejí i bývalí žáci, 
kteří letos třeba předvedli barmanskou show či 
hru na dudy. 

Odpoledním překvapením byla také módní pře-
hlídka oblečení z obchodu Private member. Po-
chvalu si zaslouží i moderátoři celé akce Jakub 
Jánský a David Halfar ze třídy 6.B.

Výtěžek z každého ročníku putuje na dobročin-
né účely, o konkrétní pomoci rozhodují žáci sami. 
Několikrát jsme podpořili školou adoptovaného 
afrického chlapce Ovittiho, finanční podporu do-
stal také například psí útulek. Letos se žáci roz-
hodli přispět  na léčebné výdaje soukromé osobě 
trpící těžkou formou leukémie.

A kolik se letos podařilo vybrat? S pomocí ro-
dičů a žáků školy se podařilo shromáždit částku 
12 tisíc korun, která snad alespoň trochu uleví od 
nákladných finančních výdajů při léčbě těžké ne-
moci.

Za pomoc při nácviku a organizaci děkujeme pa-
ním učitelkám Veronice Kadlecové a Jiřině Holé. 
Děkujeme za podporu i ostatním učitelům a také 
rodičům za finanční příspěvek.

Barbora Valová, 8.C

Dobročinná akce ZŠ Hlučín – Rovniny



      [09] hlučínskénoviny

Poslední víkend v dubnu patřil jed-
notkám dobrovolných hasičů z moravsko-
slezského kraje předurčeným k zásahům 
u dopravních nehod a vybraným stanicím 
územních odborů z řad profesionálních 
hasičů. V Hlučíně na parkovišti u spor-
tovně rekreačního areálu se podruhé ko-
nala soutěž ve vyprošťování osob z hava-
rovaných vozidel.

Na start se letos postavilo 25 jednotek SDH obcí, 
které jsou předurčeny pro zásahy u dopravních 
nehoda a 6 profesionálních družstev z hasičské-
ho záchranného sboru Moravskoslezského kra-
je. V šesti boxech byly postupně připraveny růz-
né scénáře dopravních nehod, o kterých soutěžící 
nevěděli, protože byli po dobu přípravy umístěni 
v tzv. izolaci. Po odstartování musela družstva ře-
šit celý zásah u dopravní nehody od zajištění mís-
ta zásahu, poskytnutí předlékařské první pomoci 
až po samotné vyproštění zraněné osoby a simulo-
vané předání zdravotnické záchranné službě, kte-
rou představovali rozhodčí. V loňském roce hlu-
čínská jednotka nesoutěžila, protože k zásahům u 
dopravních nehod byla předurčena až letos, při za-
řazení do kategorie II.

Družstvo ve složení velitel Adam Weber, stroj-
ník Adam Mauer, zdravotník Adam Vasilov a ha-
sič Ondřej Žídek muselo řešit nelehký úkol, a to 
osobní automobil na boku se zaklíněnou zraněnou 
řidičkou. Pro její vyproštění bylo nutné použití 
hydraulického vyprošťovacího zařízení. Po nece-
lých 20 minutách byla řidička předána rozhodčí-
mu předlékařské první pomoci, byl proveden zá-

Hlučínští hasiči 
slaví úspěchy

věrečný průzkum a zdvižením ruky velitele sou-
těžní pokus ukončil.

Pravidla těchto soutěží hodnotí vyproštění do 15 
minut bez trestných bodů, mezi 15 a 20 minutou s 
trestnými body a po 20 minutách je družstvo ne-
hodnoceno, vyproštění je však dokončeno. Dále 
je hodnocena taktika, technika a poskytnutí první 
pomoci postižené osobě.

Výsledný čas a získané body vynesly družstvo 
JSDH Hlučín na 3. Místo. Před Hlučínem byli ha-
siči z Jablunkova a z Krnova. V kategorii profe-
sionálních hasičů se na 1. místě umístili hasiči z 
Třince, na 2. hasiči z Bruntálu a na 3. místě byla 
jednotka z Ostravy- Zabřehu. Kromě samotných 
soutěžních pokusů byly k vidění statické ukázky 
moderní hasičské techniky a použití vyprošťovací 
techniky na autobusu. Celá akce proběhla za při-
spění města Hlučína a také pod záštitou starosty p. 
Ing. Pavola Kubuše.

V sobotu 12. května proběhl již 5. ročník soutěže 
nezdravotnických složek Integrovaného záchran-

ného systému v první pomoci, a to na Slezskoost-
ravském hradě. Hlučínské družstvo ve složení To-
máš Res, Luboš Ralik a Martin Türke se této akce 
zúčastnilo poprvé. V průběhu celé akce provádě-
li na 10 stanovištích poskytnutí první pomoci po-
stiženým osobám za použití dostupných pomůcek 
na úrovni laické první pomoci. Ošetřovali napří-
klad zraněné po výbuchu neznámé látky, provádě-
li resuscitaci po úrazu elektrickým proudem, ošet-
ření zraněných po rvačce v restauraci, po šlápnutí 
do pasti na zvířata nebo poskytnutí první pomoci 
při srážce bruslařů, z nichž jeden měl epileptický 
záchvat. Nasbíraný počet bodů stačil na 4. místo z 
19 soutěžích družstev z řad Policie České republi-
ky, Městské policie Ostrava, Hasičského záchran-
ného sboru Moravskoslezského kraje ale i dobro-
volných hasičů. Na prvním místě se umístili poli-
cisté z pořádkové jednotky, na druhém kolegové 
ze Záchranného útvaru HZS ČR a na třetím místě 
dobrovolní hasiči z Mokrých Lazců.          

     (mt)

Dokončení ze str. 1
Měli jste při přípravě akce nějaké problémy, 
nebo vše probíhá v klidu?

Největším problémem je vždy s předstihem zajis-
tit na akci interprety zvučných jmen. Jednání pro-
bíhají vždy již od podzimu. Ale potvrzení vystou-
pení nedostaneme nikdy dříve než březnu či dub-
nu. Vždy chceme zajistit zajímavý program, ale to 
samozřejmě závisí nejen na volném čase skupin a 
zpěváků, ale také na požadovaných financích. Jen 
pro zajímavost, nejdražším interpretem na před-
chozích ročnících byl zpěvák Richard Müller. Kaž-
doročně panuje v pořadatelském týmu pěkná ner-
vozita, ale tak to prostě u akcí pořádaných pod 
širým nebem chodí. Počasí nedokážeme ovlivnit. 
Jen se snažíme vybrat termín s dlouhodobě nejsta-
bilnějším počasím.

Na seznamu akcí jsem našel i akci pod názvem 
Zodiac party, to zní skoro zlověstně. O co se 
jedná?

Tato akce je novinkou. Dali jsme prostor mla-
dým pořadatelům, kteří naplánovali letní párty na 
břehu jezera. Jde o kombinaci sportovního dne s 
elektronickou hudbou. Zároveň se na ní má před-
stavit několik dýdžejů.

Bude se letošní sezóna lišit od těch minulých?

K žádné zásadní změně nedojde. Novinkou ale 
jsou, ve spolupráci s obcí Kozmice, nově vybu-
dované sprchy v autokempu. Jde o novou stavbu, 
kde je mimo jiné zřízena také sprcha pro vozíč-
káře. Zároveň došlo k částečné rekonstrukci stá-
vajících sprch. Ve vjezdu do autokempu je insta-
lována elektrická závora, která má zabránit vjez-
du vozidel těch, kteří nejsou v autokempu ubyto-
vání. Všechno bylo upravováno s ohledem na zvý-
šení komfortu návštěvníků. Hlavním pivem areá-
lu bude nadále budějovický Budvar, ale nabídne-
me návštěvníkům také Ostravar nebo čepované ci-
trónové pivo.

Jak to letos bude s parkováním?
Od loňského roku je na parkovišti instalován au-

tomat. Parkovací místa jsou rozšířena i v prosto-
ru před penzionem Rodos. Již před zahájením re-
kreační sezóny ale upozorňujeme návštěvníky, aby 
ve vozidlech nenechávali cenné věci. Každoročně 
máme na parkovacích místech velké procento vy-
kradených aut.

Štěrkovnu čeká revitalizace, kdy má začít a 
omezí to nějak provoz sportovně rekreačního 
areálu?

Hlučínské jezero čeká rozsáhlá rekonstrukce. V 
současné době je u konce výkup pozemků. Pokud 

Sezóna na štěrkovně a léto už začíná

půjde vše dobře, začne na podzim příštího roku 
rozsáhlá rekonstrukce. Její součástí bude vybu-
dování nového nápustného a výpustného objek-
tu, úprava břehů celého jezera, rekonstrukce in-
ženýrských sítí a také například vybudování trasy 
pro cyklisty a bruslaře kolem celého jezera. Zatím 
neumíme říci, jak dalece ovlivní tato rekonstrukce 
rekreační sezónu. Ale zcela určitě dojde minimál-
ně na dva roky k jejímu omezení.

Chtěl byste našim čtenářům něco vzkázat?
Rád bych všechny pozval do sportovního areálu. 

Věřím, že letos nás čeká spousta slunečných dnů 
a také, že si návštěvníci vyberou z nabídky letních 
akcí.
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Další hvězdou letošního ročníku festivalu 
Štěrkovna Open Music, který se na břehu 
jezera uskuteční  3. a 4. srpna, bude legen-
da slovenské hudební scény kapela Ineka-
fe. Půjde exkluzivně o jediný koncert sku-
piny na území severní Moravy a Slezska. 
„S manažerem kapely jsme jednali něko-
lik let. Jsme rádi, že se nám podařilo kon-
cert letos domluvit,“ prozradil za pořada-
tele festivalu David Moravec.

Skupina se stane hlavní hvězdou sobotního pro-
gramu, kdy vystoupí například i mladá zpěvačka 
Eva Burešová s doprovodnou kapelou. „Na festi-
val do Hlučína se moc těším. Pro domácí publi-
kum mám připravený bohatý  repertoár. Zazní jak 
vlastní skladby, tak i například hity světových mu-
zikálů,“ prozradila Burešová.

Eva pochází z Hlučína a před časem zazářila v 
talentové soutěži Československo má talent, kde 
se probojovala až do finále. Nyní má jednu z hlav-
ních rolí muzikálu Baron Prášil. Talentovaná zpě-
vačka dále zpívá v muzikálu Jesus Christ Supers-
tar a Vražda za oponou. Od února zkoušela i roli 

Ofélie a Heleny v muzikálu Janka Ledeckého - 
Hamlet.

Kapelou Inekafe pořadatelé sestavování progra-
mu osmého ročníku festivalu uzavřeli. Návštěv-
níci se mohou těšit i na Jasnou páku s Davidem 
Kollerem, kapelu roku Mandrage, skupinu Wo-
hnout, legendární Citron či rockovou verzi skupi-
ny Traband. Přijede i veselé Poletíme? a řada dal-
ších zvučných jmen.

Vstupenky si zájemci mohou koupit na několika 
místech Hlučína - Hospoda 56, Galerie Na náměs-
tí či v prodejně  H - Computers.

Festival se letos stal součástí projektu Nada-
ce OKD Zábava bez bariér. Areál bude proto ješ-
tě více připraven na znevýhodněné návštěvníky. 
Například pro vozíčkáře bude postavena speciál-
ní tribuna. Postaven bude i bezbariérový bar, ve 
kterém bude obsluhovat i Muž roku 2009 Mar-
tin Zach. Těšit se příchozí mohou i na airsoftovou 
střelnici, exhibici ve vodním lyžování a adrenali-
nové atrakce.

Novinkou je letos i osoba moderátora. Tím bude 
známá tvář ostravského televizního studia Tom 

Grohregin. Tento slovenský umělec bude festiva-
lem nejen provázet. V pátek si na podiu zahraje i 
se svou kapelou. „Moc se těším. Bude to poprvé, 
co budu akci zároveň moderovat a současně vy-
stupovat,“ řekl.

Štěrkovna Open Music je součástí projektu Hlu-
čínské hudební léto, které připravila agentura 
New Wind Production ve spolupráci se Sportovně 
rekreačním areálem Hlučín. Projekt zahrnuje pět 
velkých akcí. Kromě festivalu to bude také:

n 16. 6. hudební přehlídka Valník na výletě s 
hlavní hvězdou v podání kapely Horkýže slíže

n 5. a 6. 7. dvoudenní pivní slavnosti, které nabíd-
nou koncert Rock & Roll Bandu Marcela Wo-
odmana a vlastní pivní speciál piva Franc

n 18. 8. koncert legendární skupiny Tři sestry v 
rámci jejich turné

n 1. a 2. 9 Hlučínský Krmáš s Petrem Spáleným 
či Rudou z Ostravy.

Veškeré informace o akcích zájemci najdou na 
www.sterkovnamusic.com

Další hvězdou Štěrkovny Open Music 2012 bude tak trochu Inekafe

Datum Čas Akce Místo konání
1.6. 8:00 Den otevřených dveří a Dětský den v HZS Hlučín Hasičský záchranný sbor ČR
1.6. 18:00 Muzejní noc a Noc kostelů Hlučín
2.6.   Dětský den Sportovně-rekreační areál
4.6. (do 26.6.) 16:00 Výstava fotografií z fairtradových družstev v Peru Kavárna OYE (Televizní zámecký klub)
12.6. 17:00 Přednáška o Finsku: Dana Barnetová Zámecký televizní klub
16.6. 12:00 Valník na výletě Sportovně-rekreační areál
19.6. 10:00 Recitační soutěž v hlučínském nářečí Zámecký klub
23.6. 15:00 Hlučínské slavnosti Mírové náměstí
do 24.6.   60. let Základní umělecké školy Hlučín - výstava Muzeum Hlučínska
26.6. 16:00 Autorské čtení PhDr. Jaroslavy Grobcové Zámecký televizní klub
29.6. 17:00 Pohodový podvečer s Janou Schlossarkovou Červený kostel
29.6.   Helax Open Air Sportovně-rekreační areál
1.7. (do 29.7.)   Libuše Marková „Ohlédnutí“ (výstava) Muzeum Hlučínska

V pátek 11. 5. 2012 jsme připravili na Zá-
kladní škole dr. Miroslava Tyrše anglic-
ko-zeměpisnou soutěž pro žáky čtvrtých a 
pátých tříd „S angličtinou kolem světa“.

Z dvaceti oslovených škol Hlučínska se soutěžní-
ho klání zúčastnilo 7 družstev vytvořených ze škol 
ZŠ Darkovice, ZŠ Děhylov, ZŠ Hať a ZŠ dr. Mi-
roslava Tyrše. Děti si zábavnou formou otestovaly 
své vědomosti a zasoutěžily si v mnoha disciplí-
nách: velkém zeměpisném kvízu, pexesu, pozná-
vání vlajek, orientaci v atlase, křížovce, kreslení a 
aktivitách s anglickými slovíčky. Všichni žáci byli 
velmi šikovní a kapitáni každého družstva odved-
li výbornou práci. A jak celá soutěž dopadla? Vý-
kony družstev byly srovnatelné, a tak rozhodova-
ly maličkosti. Na prvním místě se nakonec umís-
tilo „domácí“ družstvo 4.A. Druhé místo pak pat-
řilo družstvu ZŠ Darkovice a třetí obsadili žáci ZŠ 
Děhylov. Členové vítězných družstev dostali krás-
né ceny a diplomy.

Martina Juchelková, Jana Vavrečková

Z dětí na Hlučínsku rostou 
skvělí angličtináři a zeměpisci

Ve velkém finále ČEZ STREET 
HOCKEY 2012“,  které se uskutečni-
lo  26. 4. 2012  v ČEZ Aréně v Ostra-
vě – Vítkovicích základní školu dr. Mi-
roslava Tyrše  reprezentovali tito žáci: 
Jakub Múdrik, Patrik Ságner, Patrik 
Malík, Patrik Balgar, Martin Pieran a 
Bohdan Velička.

Cestu do finálového kola si chlapci vybojo-
vali vítězstvím nad týmy ze ZŠ Ludgeřovice 
a ZŠ Hornická z Hlučína. Na turnaj do ČEZ 
ARÉNY přijeli veselí a plní energie. Samo-
zřejmě na finále jeli i spolužáci hráčů, aby je 
mohli povzbuzovat. Pro všechny fandící byla 
určena soutěž „O nejlepší publikum“a dopro-
vodný program včetně autogramiády repre-
zentantů ve florbale a hokeji. Ve Velkém finále 
jeden zápas vyhráli 2 : 1, druhý zápas prohráli 
5 : 1. I tak si hru a atmosféru turnaje určitě uži-
li.                  Jana Mrázová, Lenka Nováková

učitelky ZŠ dr. M. Tyrše

Družstvo našich chlapců
opět ve fináleV sobotu 16. 6. od 14:00 do 17:00 se přijď-

te podívat na hlučínské jezero na netra-
diční ukázku plavby tzv. dračí lodi.

Návštěvníci si mohou vyzkoušet jaké to je pád-
lovat na dračí lodi. Na bezpečnost a odborný vý-
klad pádlování bude dohlížet zkušený kormidel-
ník a závodník Lukáš Coufal, účastník mistrovství 
světa a evropy (1. místo ME Budapešť a 2. místo 
z MS v čínském Macao. 

Historie dračích lodí začala před více než 2.200 
lety v Číně. Od této doby existují historické zmín-
ky o závodění na těchto lodích. Moderní éra se da-
tuje od roku 1976, kdy se uskutečnil první festival 
dračích lodí v Hong Kongu. Odtud se sport rychle 
rozšířil do celého světa. V současné době se této 
disciplíně aktivně věnuje přes 50 miliónů sportov-
ců z více než 50 zemí světa. Dračí loď má tvar ote-
vřené kanoe o délce 12,5 m a je ozdobená na špi-
ci dračí hlavou a na zádi ocasem. Posádku tvo-
ří maximálně 20 pádlujících (10 po každé straně), 
kormidelník a bubeník, sedící na špičce. Údery do 
bubnu udávající rytmus pádlování.

Dračí lodě připlují na jezero
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datelé. Za obsah inzerce je zodpovědný inzerent.  
Objednávky plošné inzerce na telefonním čísle 732 736 468 nebo na e-mailu reklama@hlucinskenoviny.cz. Objednávky NEZASÍLEJTE na jiné adresy.
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA (prázdninové dvojčíslo): 15.6.2012. 

tiráž hlučínskénoviny                                 www.hlucinskenoviny.cz
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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

BLAHOPŘEJEME

Místo kytičky

Řádková inzerce

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala všem příbuz-

ným, přátelům, sousedům a známým za projevenou 
soustrast, květinové dary a účast při posledním roz-
loučení s naší babičkou Stanislavou Kotulovou, která 
nás navždy opustila 26. 3. 2012 po dlouhé těžké ne-
moci. Poděkování také patří MUDr. Danielovi Kubi-
novi a sestřičce Marii Benkové, kteří nám vždy vy-
šli maximálně vstříct. Děkuji také paní Strachotové 
z charity Hlučín, všem ošetřovatelkám a sestřičkám 
za obětavou péči při ošetřování a jejich vždy pozi-
tivní přístup. Velký dík také patří našim sousedkám 
paní Radce Rosenbachové a paní Lence Hrubé, které 
nikdy neváhaly a kdykoliv bylo třeba, tak nám byly 
vždy nápomocny. Můj poslední a to nejdůležitěj-
ší dík patří mému manželovi Raymondovi, bez jeho 
velké pomoci a porozumění bych si celých dlouhých 
5 let péče ztěží uměla představit.

Za zarmoucenou rodinu vnučka Patricie Ure.

n  Koupím garáž na sídlišti OKD (u kotelny).
     Tel.: 777 984 141.

Starosti seniorů: důchody
Protože žiji již 5 let v Domově U jezera, 
jsem vozíčkářka, tak mám dost času sle-
dovat televizi a číst denní tisk. 

V sobotu 5. 5. 2012 mi ale při sledování ČT 24 
„ZASEDÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY“ 
došel dech. Řešily se tam věci kolem zákona o 
důchodovém zabezpečení. 

Když shrnu všechny ty nehoráznosti např. 
zdražování všeho, včetně léků, poplatků u léka-
ře, vody, plynu, nájmu, zdá se mi, že už to vláda 
opravdu přehání. Chtít ušetřit miliony, které se 
různými machinacemi, podvody, rozkrádáním a 
korupcí ztratily do neznáma, je drzost a bezcit-

nost těch, kteří v naší zemi tvoří zákony. Zmra-
zit důchody na tři roky starým, nemocným nebo 
postiženým spoluobčanům je bezohlednost nej-
vyššího stupně. 

Kdyby panstvo sáhlo tam, kde jsou vysoké 
platy, odměny a přebytečné stavy úředníků, tak 
by bylo z čeho brát. Nám seniorům z toho vše-
ho, co se v naší zemi děje zůstávají jen oči pro 
pláč. Bojím se jenom, že se jednoho dne stane, 
že naše penze nám nebudou stačit ani na zapla-
cení pobytu v domovech důchodců, a že bude-
me umírat na nedostatek jídla a léků.

Valerie Cymorková, 85 let
uživatelka Domova U jezera, Hlučín       

Přivítali jsme:
Václav Štverka *2012
Vilém Štverka *2012
Adam Cigánek *2012
Sára Havránková *2012
Samuel Drobný *2011
Elen Víchová *2012
Dominika Lidvinová *2012
Jan Jurček *2012

Jubilanti:
Adelheid Nováková *1922
Hildegarda Tomisová *1928
Jarmila Šimůnková *1927
Arnošt Cigán *1937
Anna Pudichová *1927
Božena Podlovská *1929
Zdeňka Tkačíková *1938

Rozloučili jsme se:
Vlasta Juránková
Stanislava Kotulová

Velký úspěch žáků ZŠ dr. Miroslava Tyrše
v krajské soutěži Finanční gramotnost
Poté, co na naší škole v letošním školním 
roce  začala výuka finanční gramotnosti 
jako samostatného předmětu, dostavily se 
již první výsledky. 

Naše tříčlenné družstvo, ve složení David Šimek 
7. B, Nela Dušková 7. A a Petr Dihel 9. B., su-
verénně zvítězilo v okresním kole 3. ročník ce-
lostátní Soutěže Finanční gramotnost 2011/2012 
vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělo-
výchovy ČR. Postoupili jsme do krajského kola, 
kde jsme se  dne 27. 4. 2012 utkali s dalšími ví-
tězi okresních kol o postup do celostátního kola. 
V tomto souboji jsme porazili několik základních 
škol a gymnázií, ale bohužel jsme zde našli jed-
noho přemožitele, ale i tak 2. místo v kraji ve vel-
ký úspěch. Této soutěže se celkem zúčastnilo 670 

škol a proto gratulujeme našim vítězům a děkuje-
me jim za vzornou reprezentaci školy i města Hlu-
čína.

Edita Beranová

Druhý ročník festivalu Hafest, který se 
uskuteční 9. června 2012 od 15.00 v areá-
lu u hráze v Hati u Hlučína. Historie Ha-
festu, jakožto folkového festivalu, sahá až 
více než dvacet let zpátky. 

V době předrevoluční se tento festival konal 
vždy na místním fotbalovém hřišti, kde přilákal 
nemalé davy z Hati i okolí. Vystoupilo zde mnoho 
v dnešní době již úspěšných interpretů. Například 
Jarek Nohavica, Team&Pavol Habera, Buty, Pa-
vel Dobeš, Pepa Streichl a mnoho dalších. Ovšem 
rokem 1989 zaniká SSM a s ním i Hafest. Někdy 
na jaře roku 2011 jsme se rozhodli, že by neby-
lo zas tak špatné tuto festivalovou tradici obnovit. 

Aktuálně potvrzení interpreti:

RHOMANIFE Itálie (reggae)
PAVEL DOBEŠ (folk)
IMODIUM (rock‘n‘roll-rock)
HC3 (nu-metal alternative)
PROFESSOR LEOPARD (indie pop)
ALLSKAPONE‘S (ska)
AJDONTKER (rock-alternative)
RETRO JOKERS (garage-rock‘n‘roll)
THE TAPES (rock)
KAKACZECH (gymplácký hitsband)
Akce se koná za každého počasí, k dispozici bu-

dou party stany, posezení na lavičkách, pivo i ob-
čerstvení. Bude zajištěn také rozvoz minibusem v 
průběhu večera do Hlučína a okolních obcí.                                              

Jana Stočková

Hafest: Znovuprobuzený festival na Prajské 



areál hlučínské štěrkovny od 14 hodin
lukostřelba, motorové čluny, karaoke,

dětské disco, koně a soutěže

sobota 2.6.

DEN DĚTÍ V HLUČÍNĚDEN DĚTÍ V HLUČÍNĚ

OKRADLI VÁS?
NESPOLÉHEJTE 
SE NA POMOC, 
POLICIE VÁM 

V 97% PŘÍPADŮ 

NEPOMŮŽE!
POMOZTE

SI SAMI NA

WWW.KRADENE.CZ



LIKVIDACE PRODEJNY!!!
Z DŮVODU RUŠENÍ PROVOZOVNY

  
NA VEŠKERÉ ZBOŽÍ

OBCHODNÍ DŮM PAULI, ODĚVY 

80 %SLEVY AŽ




