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Noc kostelů a muzeí
Přijďte si užít netradiční 
kulturní zážitek...
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TV klub ožívá
Studentky vnáší do
stěn bývalé čajovny život.

Další jednání zastupitelstva proběhne
v úterý 7.6.2012 od 16 hodin v KD Hlučín.

Více info ve vývěsních
skříňkách a webu www.hlucin.cz

POVEDLO SE

V úterý 27. března 2012 proběhlo slavnostní ocenění pedagogic-
kých pracovníků škol a školských zařízení zřizovaných obcemi 
v rámci obcí Hlučínska u příležitosti Dne učitelů. Celkem bylo 
oceněno 28 pedagogických pracovníků.

Pedagogičtí pracovníci byli oceněni ve dvou kategoriích – výrazná pedago-
gická osobnost roku a ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost. 
Mezi oceněnými byli i tři pedagogičtí pracovníci z Hlučína. V kategorii  Vý-
razná pedagogická osobnost roku obdržela ocenění  Radoslava Josefusová, 
ředitelka mateřské školy na Cihelní ul. a Mgr. Monika Tomisová, učitelka 
Základní školy dr. M. Tyrše. V kategorii Ocenění za dlouholetou tvůrčí pe-
dagogickou činnost byla oceněna Mgr. Margit Válová, učitelka ZŠ Hornická. 
Všem blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v další práci!

Ocenění kvalitních pedagogů

V sobotu 21. dubna 2012 pořadatelé Kul-
turního domu Hlučín ve spolupráci s 
KST KD Hlučín a ČSTS MS Divize při-
vítali v kulturním domě účastníky další-
ho ročníku tradiční taneční soutěže Hlu-
čínská lilie. A letos to bylo již po osmadva-
cáté. Do soutěže se přihlásilo celkem 135 
párů a to nejen z České republiky, ale i 
Polska. Město Hlučín reprezentovali čle-
nové Klubu sportovních tanců při Kultur-
ním domě Hlučín.

Slavnostní atmosféra, svůdně nalíčené tanečnice 
a překrásné šaty tvořily kulisu tanečního dne, ve 
kterém soutěžili tanečníci z celé republiky o po-
hár Hlučínské lilie. Soutěžního klání se zúčastni-
li nejen děti, junioři a dospělí, ale i senioři.  Soutě-
žilo se jak v latinskoamerických, tak ve standard-
ních tancích ve třídách D, C, B a Hobby. Skupina 
Hobby reprezentuje tanečníky, kteří nejsou ofici-
álně registrováni. Celorepubliková účast byla za-
jištěna také díky tomu, že se páry do soutěže moh-
ly přihlásit formou internetových přihlášek.

Příjemným zjištěním bylo, že se páry z Klubu 
soutěžního tance Kulturním domě Hlučín dokáza-
ly v celorepublikové konkurenci velmi dobře pro-
sadit. Jejich výborné výkony sklízely zasloužený 
potlesk zaplněného sálu. Nejlepší hlučínské páry 

nás již reprezentují i ve vyšších tanečních katego-
riích (A a M) na soutěžích v celé České republice. 
Nejlepší pár z Hlučína, Tomáš Babinský a Adriana 
Pivovarčíková, vybojovali v kategorii Dospělí D - 
STT  krásné 1. místo. Soutěžní pár Daniel Hans-
lík a Magdaléna Cieplá obsadil v kategorii Dospě-
lí D- LAT 2. místo. Stejně tak 2. místo vybojovali 
tanečníci Zdeněk Selzer a Hana Poláčková v kate-
gorii Dospělí třídy B-LAT.

Vítězné páry obdržely z rukou pořadatelů tradič-
ní poháry. Starosta města Pavol Kubuš a zástup-
kyně oddělení kultury Moravskoslezského kra-
je Jitka Koščáková předali oceněným párům lilii, 
symbol soutěže, spolu s diplomem. Soutěžící děti 
v kategorii Hobby si odnesly za vítězství medai-
le a sportovní potřeby. Na uspořádání celé akce 
získalo Kulturní centrum Hlučín finanční dotaci z 
rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Zájem diváků o celou akci byl skutečně velký 
a všichni pozitivně hodnotili její tradičně vyso-
kou úroveň. Obzvláště potěšitelné je, že počet pří-
znivců tohoto sportu rok od roku roste. Hlavně v 
poslední době odborníci taneční sport doporuču-
jí jako kvalitní formu trávení volného času přede-
vším u dětí a mládeže. Zlepšují si tím nejen svou 
fyzickou kondici a pohybový projev, ale také vní-
mání hudby a estetické cítění. 

Taneční soutěž Hlučínská lilie zanedlouho oslaví třicet let

Kulturní centrum Hlučín, ve 
spolupráci s Moravia  Films 
production  a  Core Trade, při-
pravili  pěveckou soutěž. Je ur-
čena pro  všechny, kdo rádi 
zpívají, a  to bez rozdílu věku.  
Soutěž bude mít velké finále 
23.6. na náměstí v rámci Hlu-
čínských slavností, kde se před-
staví posledních 5 finalistů.

O tom, kteří to budou, můžete rozhodnou právě vy. Z neveřejného výběro-
vého kola postoupilo 10 soutěžících, se kterými Moravia Films production 
natáči videoklipy. Ty budou od  28.5. nasazeny na stránkách www.tvs-hlu-
cin.cz a vy můžete jejich výkony ohodnotit svými hlasy.

První tři soutěžící  s největším počtem hlasů  postupují přímo do finále. O 
dvou dalších postupujících rozhoduje porota soutěže, kterým určí tzv. „po-
stupovou kartu“. V případě, že se názor poroty bude shodovat s hlasy divá-
ků, postupují  do finále další soutěžíci podle počtu hlasů.

Informace o celé soutěži a  jejím průběhu můžete sledovat i na  facebooko-
vých stránkách HLUČINSKÉ HVĚZDNÉ NEBE.

Kdo je pěveckou hvězdou hlučínského nebe?
Rozhodnete vy!

POVEDLO SE
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Poskytnutí grantů z rozpočtu města Hlučína v roce 2012
Grantová pracovní skupina složená ze členů rady a zastupitelů města rozhodovala o poskytnutí grantů z rozpočtu města na letoš-
ní rok. Celkem bylo podáno 22 žádostí. Komise vybrala podle hodnotících kriterií 9 projektů, které rada města schválila a město je 
finančně podpoří.

* Název projektu Žadatel Výše grantu
1. Rozloučení se školní budovou na Dlouhoveské ulici v Hlučíně Josef Hlubek 30 000,- Kč
2. Dva turnaje „Barevného minivolejbalu“ pro děti 1. - 5. tříd ZŠ v Hlučíně Školní sportovní klub Ostrava, o.s 30 000,- Kč
3. – 4. Srpnové slavnosti SDH Darkovičky 30 000,- Kč
3. – 4. Vánoční běh Hlučínem Petr Martiník 3 000,- Kč
5. Opevněná hranice 2012 - mezinárodní KVH MO-S 21 Družstvo Stráže Obrany Státu 30 000,- Kč
6. Plavecký maratón O pohár města Hlučína XVI. Ročník TJ Slezan Opava 20 000,- Kč
7. Soutěž jednotek požární ochrany ve vyprošťování osob…. Česká asociace hasičských důstojníků, os. 20 000,- Kč
8. Česko-polské přátelství Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, 30 000,- Kč
9. Den dětí aneb Darkovičky se baví Klub rodičů při ZŠ Hlučín - Darkovičky 7 000,- Kč
Celkové finanční požadavky v Kč 200 000,- Kč

* řazeno podle umístění na základě počtu získaných bodů

Výtah z usnesení z 41. a 43. 
schůze Rady města Hlučína
Rada města Hlučína:
n projednala návrh Smlouvy o dílo o údržbě ve-

řejné zeleně města Hlučína se společností TS 
Hlučín s.r.o., na rok 2012 a rozhodla uzavřít 
smlouvu dle předloženého návrhu.

n vzala na vědomí závěry zjištění z inspekční čin-
nosti provedené v Základní škole a mateřské 
škole Hlučín-Darkovičky, příspěvková organi-
zace, a to bez přijetí následných opatření.

n projednala návrh na instalaci svislého dopravní-
ho značení a provedení vodorovného dopravní-
ho značení na ul. Pode Zdí u objektu České po-
jišťovny, kterým bude stanoveno podélné par-
kování s parkovacím kotoučem na dobu max. 
30 min. pro dvě vozidla a rozhodla dopravní 
značení dle návrhu provést.

n rozhodla o poskytnutí záštity starosty města 
Hlučína nad akcí „Setkání mladých malířů a 
natěračů v Hlučíně“ dne 29. 5. 2012.

n projednala návrh Rámcové smlouvy na ostatní 

práce spojené s údržbou veřejné zeleně města 
se společností TS Hlučín s.r.o. a rozhodla uza-
vřít smlouvu dle předloženého návrhu.

n rozhodla realizovat výměnu oken a dveří na ob-
jektu DDM nezávisle na zpracované projekto-
vé dokumentaci energetických úspor.

n rozhodla, že zhotovitelem stavby „Staveb-
ní úpravy ul. Křivé v Bobrovníkách“ se stá-
vá NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 
Nový Jičín, a rozhodla o uzavření smlouvy o 
dílo v souladu se zadávacími podmínkami. 

Výtah z usnesení ze 14. 
zasedání Zastupitelstva města 
Zastupitelstvo města Hlučína:
n schválilo 2. úpravu rozpočtu města k 29. 2.2012  

dle předloženého návrhu.
n vzalo na vědomí plnění rozpočtu města ke dni   

29. 2. 2012.
n vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012, o 

stanovení času, ve kterém mohou být provozo-
vány loterie a jiné podobné hry na území měs-
ta Hlučína.

Město Hlučín pronajme formou výběrového
řízení obálkovou metodou nebytové  prostory

o výměře  59,06 m2 v  I. PP  a prostory
o výměře 221,4 m2 v I.NP  objektu čp. 124 v k.ú.  Hlučín

za  určenou minimální cenu pro-
nájmu ve výši 13.000 Kč 

bez DPH/měsíc, tj. 156.000 Kč bez DPH/rok

- za stanovenou zálohu na otop, vodné a stočné ve 
výši 5.000 Kč/měsíc, tj. 60.000 Kč/rok, s tím, že 

náklady na elektrickou energii a plyn bude 
nájemce hradit přímo jednotlivým dodavatelům energií,

- s podmínkou zajišťování občerstvení při 
akcích v Kulturním domě v Hlučíně formou 

obsluhy ve společenském sále v II.NP nebo v minibaru 
v I.NP objektu na základě požadavku KC Hlučín.

Jedná se o nebytové prostory v objektu
Kulturního domu v Hlučíně.

Termín ukončení podávání 
nabídek je stanoven na 31. 5. 2012.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Město Hlučín pronajme formou výběrového
řízení obálkovou metodou část pozemku 

parc.č. 226/1 v. k.ú. Hlučín

– zahrada o výměře 2.218 m2 s právem přednostní koupě
za minimální kupní cenu 1.600.000 Kč

Jedná se o část pozemku mezi uli-
cemi Čs. armády a Hluboká.

Stanovené podmínky výběrového řízení:
- na prodávané části pozemku bude realizována 

výstavba zdravotnického zařízení,
- částka za pronájem pozemku – 50 Kč/m2/rok,

- záloha kupní ceny – 800.000 Kč, splatná do
2 měsíců od podpisu smlouvy.

Termín ukončení podávání 
nabídek je stanoven na 1. 6. 2012.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Přesnou specifikaci toho, co musí nabídky obsahovat, 
najdete na úřední desce města Hlučína. Nabídky 
musí být doručeny v zalepené nebo zapečetěné 

obálce označené textem „Výběrové řízení – neotvírat “
a názvem výběrového řízení ve stanove-
ném termínu na podatelnu MěÚ Hlučín.

Bližší inf. budou zájemcům poskytnuty na odbor 
městského majetku MěÚ Hlučín, tel.: 595 020 210, 

e-mail: zmrzlik@hlucin.cz,  tel.  595 020 266.

Vážení spoluobčané,
každý den jsme zahlceni spoustou různých in-

formací, důležitých i nedůležitých. Jedny se nás 
týkají, jiné ne, některé způsobují smutek, jiné ra-
dost. Nejintenzivněji jsou nám nabízeny informa-
ce, kde máme nakoupit nejlevnější zboží, bohužel 
často nejméně kvalitní. Já vám dnes nabízím za-
myšlení nad námi samotnými.

Na konci roku 2011 nás v Hlučíně, Darkovič-
kách a Bobrovníkách žilo 14 346. Loni zemřelo 
177 spoluobčanů a narodilo se 126 dětí. Obdob-
né je to v celé republice, i v Evropě. Evropa je ale 
daleko, my žijeme tady u nás. Rychlým výpočtem 
zjišťuji, že za 65 let bude v Hlučíně, Darkovič-
kách a Bobrovníkách zhruba o třetinu méně oby-
vatel než nyní a podíl seniorů o třetinu vyšší. Ten-
to trend trvá již několik let a mám zlé tušení, že 
bude nadále pokračovat.

Proč tomu tak je?  Děti se přece rodili i za vál-
ky a bídy. Ztrácí lidé základní životní pud přivá-
dět na svět potomstvo svých rodů? Nebo je důvo-
dem ekonomická situace rodin? Ať je to tak, nebo 
jinak, společnost je chorá a je nutné ji uzdravit. 
Než ji uzdravíme, věnujme maximální úsilí tomu 
málu dětí, které máme. Ať jsou z nich zdraví, pra-
covití, vzdělaní a společenští lidé.

Všichni si uvědomujeme, že osobnosti dětí for-

mují svým dílem rodina, škola a společnost. Za 
vedení města si dovolím tvrdit, že podpora v ob-
lasti školství, kultury, sportu, charity a volnoča-
sových aktivit je v Hlučíně již řadu let na úrov-
ni, kterou bych nazval „zlatým standardem“. Ale 
ani škola, ani společnost nemůže nahradit funk-
ci rodiny.

Nedávno jsem se doma pozastavil nad smyslem 
televize, která vysílala na polovině kanálů filmy 
předvádějící vraždy, krev a násilí, vybuchující 
benzínové stanice a honičky rychlých aut. Man-
želka, která pracuje už 34 let jako učitelka, říká, 
že děti jsou ve svém jádru dobré a jsou vděčné, 
když se jim někdo věnuje. Pokud tomu tak skuteč-
ně je, tak se jim věnujme. Určitě se nám to vrátí.

Přeji vám příjemné májové dny.

Starosta Pavol Kubuš
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Mírové náměstí čeká v sobotu 19. května 2012 zajímavá akce, do 
které se mohou zapojit především ti, kteří rádi tančí. A že nepů-
jde o klasické tance, to je asi každému jasné.

Mnoho z nás by jistě přivítalo více akcí, které by vedly k dalšímu kultur-
nímu využití náměstí. Kromě těch tradičních, jakými jsou Festival kultu-
ry Hlučínska nebo Hlučínské slavnosti, se vedení radnice spolu s kulturním 
centrem rozhodlo zkusit něco zbrusu nového a netradičního.

„Naším cílem je dostat na náměstí co nejvíce lidí, kteří se aktivně zapo-
jí přímo do programu a to tím, že budou v rámci předváděcích lekcí sami 
tancovat,“ přibližuje záměr celé akce místostarosta Alfons Laňka. Program 
bude zahájen v 17.00 hod. tanečním vystoupením mažoretek a zahřívacím 
kolem zumby pro děti a mládež. Návštěvníkům se představí také taneční 
skupina Rytmo a zájemci se mohou naučit základům zumby nebo břišního 
tance. Zopakují si také tance, které v nedávné minulosti roztančily svět, a tak 
nebude chybět ani legendární „ptáček“ nebo lambada. 

„Každý zájemce se zaregistruje a dostane slosovatelný kupón. Na vyloso-
vaného výherce čeká zájezd na cvičení se zumbou do Chorvatska v apartmá-
nu pro čtyři osoby. Doufám, že to bude pro soutěžící dostatečná motivace,“ 
poodhaluje zákulisí soutěže Alfons Laňka.

Pro všechny návštěvníky bude připraveno ve stáncích bohaté občerstvení a 
především spousta dobrot. Zhruba ve 20 hod. začne volný program, ve kte-
rém bude hrát k tanci hudební skupina Klasik. Konec zábavy se očekává až 
kolem půlnoci.  „Zveme všechny, kteří se chtějí dobře pobavit a mají rádi ta-
nec. Mohou si udělat hezké odpoledne nebo přijít až k večeru. Pokud se chtě-
jí aktivně zapojit, tak doporučuji i vhodný oděv. Každopádně věřím, že bude 
hezké počasí a roztančené náměstí bude předzvěstí blížích se letních dní s je-
jich nádhernou atmosférou,“ uzavírá pozvánku na netradiční akci místosta-
rosta Laňka.

Přijďte se v květnu pobavit na
roztančené náměstí

V měsíci březnu 2012 jsme si připomně-
li osmé výročí otevření Domova U jezera. 
Svůj nový domov zde našli senioři s růz-
nými životními osudy. 

Někteří byli v těžké životní situaci, někteří žili 
sami opuštěni, jiní přišli svůj podzim života do-
žít důstojně pod odborným dozorem lékařů, ses-
ter a pracovníků sociální péče. Když člověk zůsta-
ne sám, nebo se jeho zdravotní stav zhorší nato-
lik, že potřebuje péči ve dne i v noci, nastane dile-
ma a co teď? Děti pracují, nemohou si dovolit zů-
stat doma. Já sama jsem bydlela v Hlučíně v krás-
ném prostorném bytě v harmonické a šťastné rodi-
ně. Až manželova smrt ukončila jednu etapu mého 
života. Můj zdravotní stav byl špatný, a když už 
jsem nevěděla kudy kam, tak jsem měla štěstí, a 
přijali mě do domova. Nejen, že můj nynější do-
mov je architektonickou dominantní stavbou, ale 
i jeho okolí působí mile a příjemně. Krásná a udr-

žovaná zahrada, kouzelný výhled na hlučínské je-
zero a moderní interiér, ale to jsou jen materiál-
ní stránky. To hlavní je, že se o nás stará odbor-
ný a laskavý personál. Nedávno na procházce v 
zahradě jsem zaslechla větu: „Do domova nikdy, 
to raději zemřu!“. Hladina adrenalinu mi stoup-
la na nejvyšší stupeň, a proto píši tento příspě-
vek. Chci říct lidem, kteří takto smýšlejí, že dělají 
velkou chybu. My všichni uživatelé si zde žijeme 
jako v pohádce. Nádherné bydlení, denně čerstvé 
a chutné jídlo, čisté prádlo, a to nemusíme hnout 
ani prstem. Ke klidnému a spokojenému stáří nám 
neschází vůbec nic, jenom trošku toho zdravíčka. 
Tímto chci poděkovat všem zaměstnancům do-
mova v čele s milým a pořád usměvavým panem 
ředitelem Mgr. Petrem Jančíkem. A proto na závěr 
mého příspěvku – ještě jednou za všechno co se 
nám v Domově dostává své nejhlubší díky.                         

Valerie Cymorková
uživatelka Domova U jezera 

Osm let Domova U jezera v HlučíněSanace, rekultivace a 
revitalizace území po těžbě
štěrkopísku u Hlučína
Zahájení prací na akci pod názvem  „Sa-
nace, rekultivace a revitalizace území po 
těžbě štěrkopísku u Hlučína“ se předpo-
kládá až v roce 2013. Nicméně přípravné 
práce intenzivně pokračují.

Je dokončena dokumentace pro územní řízení. 
Pro vydání  územního rozhodnutí a poté staveb-
ního povolení na stavbu je nutno dořešit majetko-
právní vztahy k pozemkům, které nejsou ve vlast-
nictví města. Proto se nyní na vlastníky pozem-
ků obrací s návrhem smluv o právu provést stav-
bu firma INKOS-OSTRAVA, a.s. se sídlem Hav-
líčkovo nábřeží 22, Ostrava. Koná tak na zákla-
dě zmocnění a se souhlasem města. V případě 
jakýchkoliv nejasností, případně pro podrobnější 
informace ke smlouvám  nebo k samotné stavbě 
je možno se obrátit na firmu INKOS nebo na MěÚ 
Hlučín, odbor městského majetku, p. Kosmová, 
tel: 595 020 263, e-mail: kosmova@hlucin.cz.

Farmářské trhy v Hlučíně
Oblíbené farmářské trhy míří i do Hlučí-
na. Měly by se konat  každou sobotu od 
měsíce května do měsíce prosince na Dět-
ském ranči v Hlučíně. 

Pořadatelé slibují „žádný dovoz ze zahraničí či 
chemie. Jen skutečné, sezonní a čerstvé místní jíd-
lo, biopotraviny, regionální pochoutky, přebytky 
zahrádkářů či bylinářů a jako bonus i řemeslné vý-
robky.“  Více na www.farmarske-trhy-ostrava.cz.
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V sobotu 24. března 2012 proběhla slav-
nostní členská schůze zahrádkářů z 
Bobrovníků, na které si organizace při-
pomněla 50. výročí svého založení.

Předsedkyně místní organizace Lydie Popková 
shrnula činnost zahrádkářů od založení organi-
zace a nastínila plán na letošní rok. O svatoduš-
ních svátcích se chystá tradiční vaření vaječiny, 
v srpnu proběhne letní slavnost a v říjnu zájezd 
na výstavu květin a keřů do Kroměříže. Na pro-
gramu jsou také odborné přednášky, které jsou 
mezi členy velmi oblíbené.

Předseda Územní rady ČZS z Opavy MVDr. 
Smajdler předal organizaci stříbrnou medaili Za 
zásluhy o ČZS, udělený republikovou radou a 
čestná uznání územní rady devíti zasloužilým 
členům. Každý z nich obdržel hrníček s logem 
50. let ZO ČZS jako připomínku výročí. Všich-
ni přítomni si události uplynulého období při-
pomenuli fotografiemi na velice zdařilém tab-
lu, které bude mít čestné místo v bobrovnické 
moštárně.

Součástí oslav byla soutěž o hezké zahrádky 
kolem rodinných domků. Vítězi soutěže se sta-
li manželé Kotlářovi, stříbro a bronz si rozdělili 
manželé Moravcovi a Dvorští.

„Zahrádku jsem založila už v roce 1970. Jsem 
v invalidním důchodu a zahrádka byla moje je-
diná možnost jak trávit doma volný čas,“ říká 
Alžběta Kotlářová, kterou komise ocenila prv-
ním místem především za její nádhernou skalku. 
Tou se mohou pokochat všichni, kteří procháze-
jí kolem jejich domu. 

Původně vznikla proto, aby držela půdu při 
vjezdu k domu, ale časem se z ní stala opravdo-
vá chlouba zahrady. „Kromě květin mám i zele-
ninovou zahradu. Manžel je myslivec a tak za-
tímco on trávil čas v lese, tak já se věnovala za-
hrádce. Každý má nějaké štěstí a já ho mám prá-
vě tady,“ dodává paní Kotlářová.

Po schůzi a pohoštění následovala zábavná 
část, po které se všichni rozcházeli s dobrou ná-
ladou a velkou chutí do práce na svých zahrád-
kách.

Bobrovničtí zahrádkáři oslavili 50 letBobrovničtí zahrádkáři oslavili 50 let

Úsek občanských průkazů a cestovních 
dokladů Městského úřadu v Hlučíně v 
pondělky a středy odpoledne praská ve 
švech. Čekací doby se prodlužují a určitě 
nikdo nechce trávit svůj volný čas ve fron-
tě. Situaci by se však dalo pomoci.

Počet žadatelů, kteří podávají žádost o cestov-
ní doklady, se každoročně před prázdninovými 
měsíci zvyšuje. Od letošního 27. června je situa-
ce navíc komplikována tím, že každý občan Čes-
ké republiky musí mít k vycestování do zahrani-
čí vlastní cestovní doklad. Tedy i dítě bez ohledu 
na věk. K vycestování do států Evropské unie lze 
kromě cestovního dokladu využít rovněž občan-
ský průkaz a od 1. ledna 2012 lze požádat o vy-
dání občanského průkazu také pro občany mlad-
ší 15 let.

V případě cestovní pasů i občanských průkazů 
vás pracovnice úřadu vyfotí a pokud žádáte o ces-
tovní doklad, tak vám dokonce sejme i otisky prs-
tů.

Běžně tato procedura trvá zhruba 15 minut, ale 
problém nastává především u dětí, které se mnoh-
dy fotit nechtějí a přesvědčit je k tomu, nějaký čas 
trvá. Většina občanů přichází vyřídit doklady v 

Vyhněte se čekání při podání žádostí o osobní doklady!

pondělí a středu odpoledne. Bohužel to pak vede 
k nárůstu čekací doby.

Rádi bychom proto požádali občany, kteří mají 
možnost využít dopoledních úředních hodin, aby 
přišli především v této době. Týká se to přede-
vším maminek na mateřské dovolené nebo dů-
chodců. Vyřizování žádostí v dopoledních hodi-
nách je plynulé a bezproblémové.

Úřední hodiny jsou pondělí a středu v době 8.00 
– 17.00 hod., v úterý a čtvrtek v době 8.00 – 14.00 
hod. a v pátek od 8.00 hod. do 13.00 hod.

Dne 31. 5. 2012 končí termín platby za ko-
munální odpady! Povinnost uhradit po-
platek 500,- Kč mají  všechny osoby trvale 
bydlící, a ty, které mají ve vlastnictví stav-
bu určenou k individuální rekreaci.

Poplatek se hradí jednorázově a je splatný nej-
později do 31. 5. 2012. U platby, která byla prová-
děna poskytovatelem platebních služeb nebo pro-
vozovatelem poštovních služeb, je den platby ten, 
kdy byla připsána na účet správce poplatku. Po 
tomto termínu bude v souladu s vyhláškou a záko-
nem zvýšen poplatek na 1,3 násobek! Proto obča-
ny vyzýváme, aby zaplatili včas a předešli tak vý-
raznému nárůstu výše poplatku. Svoz odpadů ve 
dnech 1. a 8. května proběhne beze změn.

Důležité upozornění

Hlučínský Majáles 2012
V pátek 4. května se uskuteční třetí ročník 
oslav hlučínského Majálesu. 

Majáles jsou studentské oslavy příchodu máje, 
oslava krás studentského života. Dříve byly cha-
rakterizovány průvody recesisticky oblečených 
studentů napříč městem. Dnes je Majáles přede-
vším velký hudební festival a je určen pro všech-
ny, kteří se chtějí bavit. Majáles pořádá město 
Hlučín ve spolupráci se Žákovským parlamen-
tem města Hlučína. Akce se koná ve Sportovně 
rekreačním areálu u jezera od 18:00 a vystoupí na-
příklad hudební kapela Expedice Apalucha, Sle-
pí křováci, Tatroska a další. Vstupné je 50 Kč na 
místě, 40 Kč v předprodeji v infocentru.

S končícím zimním obdobím se při tání  
sněhu a častějších dešťových srážkách 
zvyšují průtoky v kanalizační síti. Dochá-
zí k vyplachování různých skrytých zá-
koutí, hran a záhybů, ve kterých se běžně 
usazují  těžší nesplavené materiály a tuky.  

 Tuky a mastné látky způsobují velké problé-
my při průtoku kanalizačním potrubím a v proce-
su čištění odpadních vod. Pokud nedojde k jejich 
včasnému zachycení, proniknou kanalizací do 
všech nádrží na čistírně odpadních vod a násled-
ně přes odtokové potrubí do řeky či potoka. Ja-
kožto provozovatel veřejné kanalizační  sítě upo-
zorňujeme touto cestou všechny producenty od-
padních vod na platnost kanalizačního řádu (KŘ), 
ve kterém je stanovena maximální přípustná kon-
centrace tuků v odpadních vodách. Přípustná kon-
centrace tuků je rovněž součástí každé smlouvy 
o dodávce vody a odvádění odpadních vod, kte-
rou závazně uzavřel každý odběratel. Při porušení 
KŘ je nutné zahájit správní řízení a v neposlední 
řadě při opakovaném porušení odpojit znečišťo-
vatele od kanalizace. Společnost Vodovody a ka-
nalizace Hlučín, s.r.o. touto cestou žádá všechny 
producenty odpadních vod (občany, provozovate-
lé restaurací, vývařoven atd.) o maximální sníže-
ní vypouštění tuků do kanalizace. Zodpovědným 
jednáním zabráníte poškození potrubí, poškození 
technologie ČOV a zbytečným nákladům.

Josef Tomíček
ředitel VaK Hlučín, s.r.o.

Tuky do kanalizace
nepatří 
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Dne 4. 4. 2012 proběhl už 12. ročník kraj-
ské kuchařské soutěže Zlatá vařečka na 
Střední škole zemědělství a služeb ve Měs-
tě Albrechticích.

Jedná se o soutěž odborných dovedností oboru 
kuchařských prací pro studenty 2. ročníků se spe-
ciálně vzdělávacími potřebami. Tématem letošní 
soutěže byla – Příprava  bramborového salátu.

Výtvory soutěžících hodnotila pětičlenná odbor-
ná porota, která posuzovala chuť, vůni, origina-
litu, pracnost, vzhled, dodržení časového limitu, 
čistotu, hygienu a osobní zručnost.

Do soutěže se přihlásilo 17 soutěžících z 9 speci-
álních škol (Bruntál, Karviná, Lipová-Lázně, Hra-

bůvka, Ostrava-Poruba, Havířov-Šumbark, Karvi-
ná, Opava, Hlučín). Hlučínský tým tvořili studen-
ti Václav Richter, který připravoval středomoř-
ský bramborový salát se sardelkou a  Petra Krato-
chvílová, ta připravovala bramborový salát s čer-
venou řepou. Tento tým sestavila a trénovala uči-
telka odborného výcviku Šárka Medvecová, která 
je na dvojici mladých kuchařů velmi hrdá, proto-
že 2. místo získal  Václav Richter se svým středo-
mořským salátem.

Za vzornou reprezentaci školy a města Hlučína 
vyjadřuje ředitelství školy uznání a dík!

Š. Medvecová
J. Honzík

Hlučínští učni uspěli ve Zlaté vařečce

Středa 28. 3. 2012 byla slavnostním dnem 
pro 30 studentů z Hlučína a okolních obcí, 
kteří v obřadní síni městského úřadu za-
počali studium v rámci Univerzity třetího 
věku.

Slavnostní atmosféru celého aktu zvýraznilo kul-
turní vystoupení žáků základní umělecké školy. 
Členové akademické rady pak předali imatriku-
lační listy novým studentům a popřáli všem pří-
tomným mnoho úspěchů ve studiu. 

Město nabízí možnost studia Univerzity třetího 

věku ve spolupráci s Vysokou školou podnikání, 
a.s. Délka studia je 2 roky a skládá se ze 4 semes-
trů. První semestr začal v  březnu 2012 a výuka 
bude probíhat jednou týdně v odpoledních hodi-
nách na Gymnáziu Josefa Kainara v Hlučíně. 

Jednotlivé semestry Univerzity třetího věku jsou 
tematicky zaměřené na počítače, angličtinu, právo 
a umění. Přednáškové kurzy jsou víceméně pro-
pojeny a nejedná se tedy jen o čisté přednášky. 
Velký prostor pak bude dán k diskusím mezi lek-
tory a studenty.

Imatrikulace studentů Univerzity třetího věku

Každý stát má své sousedy. S naší repub-
likou sousedí na severu Polsko a protože 
bydlíme blízko hranic, tak se seznamuje-
me nejen s tím, jak je Polsko velké, kolik 
má obyvatel nebo jaké je jeho hlavní měs-
to, ale i s tím, jaké mají v Polsku tradice 
a zvyky. 

Již několik let  je naší partnerskou školou škola v 
nedalekých Krzanowicích. Ta každoročně pořádá  
„Miedzynarodowy Konkurs Gwary Laskiej“, tedy 
soutěž v našem „prajzském“ nářečí. Letos se konal 
již šestý ročník, kterého se zúčastnily čtyři školy z 
„PRAJZSKÉ“ - naše škola ZŠ dr. M. Tyrše, škola 
z Hati, Sudic a ze Štěpánkovic.  V soutěži jde pře-
devším o oživení jazyka našich prababiček a pra-
dědečků, tradic a zvyků, na které mnohdy v dnešní 
uspěchané době zapomínám a je dobré si je alespoň 
občas připomenout. Vždyť i dnes používáme slova 
jako „kobzol, pačorky, bolko, kaj ydeš,...“ nebo nej-
kratší větu „un y“.

Každý rok je tato soutěž zaměřena na jiné téma, 
tentokráte to bylo PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. 

Scénář nám napsala naše milá patronka paní Jana 
Schlossarková. 

Letos to ale přece bylo v něčem trochu jiné. Po-
prvé jsme soutěžili v kategorii 3. - 6. tříd. Tedy s 
našimi mladšími žáky, kteří se do zkoušení krátké-
ho představení vrhli doslova po hlavě. Dokonce se 
v páté třídě musel uskutečnit konkurz, aby se vybra-
la ta nejlepší dvojice s nejlepším přízvukem, herec-
kým výkonem a výslovností. Vybíralo se z pěti párů, 
bylo to opravdu těžké a po nelehkém „souboji“ vy-
hrála dvojice Vendula Bochňáková a Robin Vitá-
sek, s nimi jeli do Polska další tři nejlepší - Kateřina 
Wasserbauerová, Matyáš Starý a Nikola Stanková. 
Všechny, co se zúčastnili, musím pochválit, protože 
se příběh nejen během týdne naučili nazpaměť, ale 
jejich kostýmy i herecké výkony byly úžasné. V Pol-
sku jsme skončili na krásném třetím místě. Děti ob-
držely diplomy a sadu porcelánových hrníčků. Ale 
největším zážitkem pro ně bylo veřejné představe-
ní před kolegy z Polska a zejména rozhovor pro pol-
skou rozhlasovou stanici.                       Marie Slaná

učitelka ZŠ dr. M. Tyrše

„Stryk Jozef na bešedach“ aneb jak spolupracujeme se sousedy?

HC Hlučín slavil
vítězství  v Polsku
HC Hlučín starší a mladší žačky slavily 
úspěch na 32. ročníku největšího Meziná-
rodního Turnaje „Lajkonik Cup 2012“ v 
Polském Krakowě.  Tohoto  mezinárodní-
ho klání se zúčastnilo 83 družstev z 6 zemí 
(Rakousko, Ukrajina, Litva, Česká re-
publika, Švédsko, Polsko).

Z toho 40 družstev dívčích a 43 chlapeckých. 
Dívky se zúčastnily turnaje ve dnech 12. - 15.4. 
2012 s  velmi zdařilými výsledky.

Naše mladší žákyně ve své kategorii rok naroze-
ní 1999 a mladší obsadily velmi pěkné 6-té mís-
to z 13 družstev.

Hlučínské starší žákyně vybojovaly ve své kate-
gorii rok narození 1997 prvenství a přivezly si do 
republiky pohár Lajkonika.  V této kategorii bojo-
valo 11 družstev.

Trenéři i celý tým s doprovodem si velmi váží 
nasazení hráček a děkuje za výsledky s jakými  se 
na zápase umístily.  Více informací si můžete vy-
hledat na www.hazenahlucin.cz.

Pokud i vy máte zájem podpořit hlučínskou há-
zenou a rozšířit naše řady neváhejte začít tréno-
vat s námi. Nábory do házené probíhají neustále v 
průběhu celé sezóny.
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Rada města navrhla zastupitelům k od-
prodeji bývalou školní budovu, jako ne-
potřebnou pro využití města.

Před 174 lety byl položen základní kámen budo-
vy. Přibližme si v krátkosti dobu dávno minulou. 
Rakouská arcivévodkyně a česká královna Marie 
Terezie (1717 – 1780) ve Všeobecném školním 
řádu ze dne 6. prosince 1774 píše: „Rádi bychom 
viděli, kdyby rodičové svých dětí ve věku 6 – 12 
let do škol posílali.“ Přání panovnice se v podsta-
tě rovnalo zákonu. Nejnižší školy mají děti nau-
čit tři základní dovednosti: psaní, čtení a počítání. 
Rovněž dbala na osobní hygienu a správnou stra-
vu. Kojenci by neměli být baleni do těsných plen, 
dbala na čistotu a pobyty dětí na čerstvém vzdu-
chu. U dětí byla potírána umíněnost a neposluš-
nost. Josef II., syn Marie Terezie, vydal během své 
10leté vlády přes 6000 výnosů. Jedním z nich byl 
patent o zrušení nevolnictví. Poddaní mohli bez 
souhlasu uzavírat sňatky, stěhovat se, nebo posí-
lat děti studovat.

Ve Velké Británii v té době vládla královna Vik-
torie. V roce 1840 zavedla první poštovní známky, 
které se rychle rozšířily do dalších zemí. Těžko si 
lze dnes představit nevěstu v šatech jiné barvy než 
bílé, ale první bílé šaty si oblékla na svatbu právě 
královna Viktorie. Od té doby začaly nevěsty nosit 
především šaty bílé.

V roce 1835 se začal v Praze tančit tanec zva-
ný „polka“, v roce 1839 se tančil ve Vídni a roku 
1840 i v Paříži. V roce 1840 byla sestrojena v No-

Minulost a současnost školní budovy na Dlouhoveské ulici 

Město Hlučín, ve spolupráci s pracovní skupinou
komunitního plánování Hlučínska „Senioři“, pořádá

Zájezd pro seniory na Rýmařovsko
s průvodcem Mgr. Arnoldem Dudkem

Zájezd se uskuteční ve středu 20. června 2012. 
Odjezd autobusu v 7:30 od Kulturního domu v Hlučíně.

Cena 300 Kč. (v ceně je vstupné a večeře)
Navštívíme barokní kapli v Lipkách, Městské muzeum v Rýmařově, Pradědovou galerii

u Halouzků v Jiříkově, hrad Sovinec a arboretum Horizont v Bystrovanech.

Přihlášku můžete odevzdat u Mgr. Marcely Buryové, kancelář  C 204 
MěÚ Hlučín, telefonní číslo: 595 020 317, 725 053 622.

 …………………………………                               .……………………………………

Přihláška na zájezd pro seniory z Hlučína

Datum přihlášení: ………………………………………………………………………
Jméno: ………………………………………………………………………………
Bydliště: ………………………………………………………………………………
Rok narození:……………………………Telefon: ……………………………………….

Zaplacená částka 300 Kč                                                                      Podpis: ………………………………

Podrobnější informace získáte na tel. č. 595 020 317, 725 053 622 
nebo v kanceláři C204 v budově MěÚ Hlučín.

zde odstřihněte

vém Yorku první parní hasičská stříkačka a v této 
době začala pára svou slavnou dráhu.

Smyslem mého článku je ale školní budova. Po-
užiji slova pana Uda Wanderburga – „Současnost 
nemůže být bez minulosti.“ a připomenu období 
výstavby této školy. Jelikož Marie Terezie prohrá-
la válku s Pruským králem Fridrichem II., muse-
la v roce 1742 postoupit Slezsko pod pruskou vlá-
du. Do roku 1742 patřilo Hlučínsko zemím Koru-
ny české, mimo Sudice a Třebom. Po připojení k 
Prusku úřady vyžadovaly, aby se mluvilo němec-
ky, ale doma a v kostelech se mluvilo nadále mo-
ravsky. Dokonce „Katolické noviny“ vycházely v 

řeči moravské. Od roku 1837 se stal Hlučín sídlem 
několika úřadů.

A teď už jen o škole. Obyvatelé obce Dlouhá  
Ves posílali své děti do školy ve městě (pozdější 
Zvláštní škola), ta ale nestačila umístit tolik dětí. 
Proto nařídila Královská rada v Opoli zřídit další 
třídy, což ale nebylo možné. Proto rozhodla obec 
Dlouhá Ves založit v obci školu a Královský zem-
ský úřad dal souhlas k jejímu provedení. Od roku 
1836 patřila Dlouhá Ves k panství Hlučín, jehož 
tehdejší majitel byl také patronem školy, a to v 
osobě pana rytíře Ernsta von Czaderského. Byla 
vybrána parcela náležící vdově Margaretě Merto-
vé, o výměře 30,9 arů za kupní cenu 200 říšských 
tolarů. Rytíř Czaderský dal na stavbu potřebné dře-
vo, kámen a cihly, které se pálily na místě stav-
by. Dne 10. srpna 1838 byl položen základní ká-
men p. farářem – děkanem Šimonem Richterem a 
do příchodu zimy byla budova pod střechou. Mno-
ho obyvatel se nesmírně snažilo nabízet vše možné 
pro blaho svých dětí a jejich potomků.

Porovnejme si pracovní tempo doby, kdy se k 
práci používaly jen ruce a dnes, kdy máme na vše 
určitou mechanizaci a stavební materiál. Na jaře 
roku 1839 se se stavbou pokračovalo a do konce 
srpna byla škola díky velkému úsilí občanů dokon-
čena, mohlo se tedy začít s výukou. V úterý dne 3. 
září, na slavnost vysvěcení kostela sv. Jana Křtite-
le, byla v 8 hodin sloužena slavná mše, objedna-
ná občany Dlouhé Vsi. Po mši, na které pan farář 
Richter zapěl slavné „Te Deum laudámus“, se prů-
vod občanů odebral za zpěvu písně „Bože, chvá-
líme Tebe“,  ke škole. Důstojný pan farář Richter 
otevřel dveře a pronesl řeč o slovech Kristových: 
„Nechte maličké přijíti ke mně.“ Pak vyzdvihl s 
jak velkou námahou a náklady bylo postaveno toto 
dílo a nabádal rodiče k pravidelné docházce je-
jich dětí do školy. Po vysvěcení budovy zazpíva-
la školní mládež píseň napsanou k tomu účelu pa-
nem farářem Richterem. Dlouhoveské děti pak dě-
kovaly všem, kdo měli zásluhu na postavení ško-
ly. Po ukončení vysvěcení byl představen učitel, 
dosavadní školní adjutant Jakob Bitta. Ten požá-
dal občany o dobročinné almužny, knihy potřebné 
pro chudé děti, přičemž se také dobročinně proje-
vil. Nakonec všichni zazpívali Moravskou píseň z 
kancionálu. Prozatím tolik z kroniky školy.

Pokračování příště.
Josef Hlubek
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Žáci ZŠ Gen. Svobody 8 to už vědí a vy-
zvali k trojboji čtyři další školy opavské-
ho okresu v rámci již tradiční soutěže „Co 
umíš, znáš a dovedeš.“ Soutěž proběhla 
poslední den před velikonočními prázdni-
nami a zúčastnili se jí naši kamarádi ze tří 
opavských škol a z Vítkova.

Hned v úvodu si každá čtveřice soutěžících vy-
losovala stát, pod jehož vlajkou soutěžila. A chce-
te se dozvědět, ve kterých disciplínách se těchto 
pět družstev utkalo? Za prvé soutěžící dokazova-
li znalosti a dovednosti při vyplňování vědomost-
ního testu z oblasti historie a současnosti olym-
pijských her. Správné odpovědi mohli vyhledávat 
na internetových stránkách. Pak následovaly spor-
tovní disciplíny – přeskoky přes lano a roznáše-
ní a sbírání míčků na čas. Tyto disciplíny se pře-
dem jevily jako nejnáročnější, ale opak byl prav-
dou. Někteří soutěžící se totiž zapotili při posled-

ním úkolu, který byl připraven v naší výtvarné 
dílně. Zde měli ztvárnit jimi vybraného maskota 
olympijských her. Při sporném výsledku rozhodl 
čas získaný ve skládání puzzle.

A jak to dopadlo? Na třetím místě skončila Ka-
nada, za kterou bojovali žáci naší školy, druhé 
místo patřilo Velké Británii, kterou reprezento-
vali žáci ZŠ při zdravotnickém zařízení v Opavě 
a za zvuků slavnostních fanfár nastoupilo vítěz-
né družstvo Slovenské republiky, za kterou sou-
těžili naši kamarádi ze ZŠ Slezský Odboj z Opa-
vy. Česká republika (ZŠ Vítkov) vybojovala po-
myslnou „bramborovou“ medaili a sportovní vel-
moc USA (ZŠ Dvoř. Sady) skončila tentokrát na 
posledním místě.

Celý den se nesl v duchu hesla „Není důležité 
vyhrát, ale zúčastnit se.“

V. Rotreklová
M. Rončková

Víte, že se v létě konají olympijské hry v Londýně?

V dubnovém čísle Hlučínských novin vy-
šel článek s názvem „Naše Adélka“. Au-
toři-rodiče v něm vyjadřovali velkou spo-
kojenost s Dětským rehabilitačním staci-
onářem v Hlučíně. Ten je určen dětem ve 
věku jednoho až sedmi let s různým spek-
trem postižení.

Mnoho rodičů dětí se zdravotním handicapem si 
po uplynutí šesti   let věku dítěte klade otázku, kde 
své dítě zapsat k plnění povinné školní docházky. 
Možnost vzdělávání dětí s různým spektrem po-
stižení, s kombinovanými vadami, s autismem na-
bízí v Hlučíně Základní škola, Hlučín, Gen. Svo-
body 8, příspěvková organizace, jejímž zřizovate-
lem je Moravskoslezský kraj. Nachází se v blíz-
kosti zmiňovaného Dětského stacionáře. Škola 
vyučuje žáky na základě doporučení odborných 
školských poradenských  pracovišť podle zjedno-
dušených vzdělávacích programů či přímo pod-
le individuálních vzdělávacích plánů upravených 
pro konkrétního žáka. Výuka je přizpůsobena ro-
zumovým i fyzickým schopnostem dětí. V někte-
rých třídách s dětmi  individuálně pracují učitelé 

s pomocí asistentů pedagoga. Naplněnost v těch-
to třídách je 4 – 6 žáků. Vybavení školy je zaměře-
no především na rozvoj manuálních  dovedností, 
do výuky jsou zařazovány prvky arteterapie, ergo-
terapie. Žáci se účastní podle svých možností vy-
braných školních aktivit, např. kulturních i spor-
tovních akcí, návštěvy aquaparku, výletů,  pracu-
jí v zájmových kroužcích  - výtvarný, keramika, 
sportovní, informatika, vaření.

Škola je schopna přijmout dítě na začátku školní 
docházky, ale také kdykoliv v jejím průběhu, po-
kud se ukáže, že některé děti nárokům běžné zá-
kladní školy nestačí, mají výukové problémy spo-
jené mnohdy i se zdravotními neuropsychickými 
potížemi.

Bližší informace o činnosti školy najdete na 
www stránce: zshlucin.unas.cz. Osobně nebo te-
lefonicky (tel. číslo 595041070) můžete jako zá-
konní zástupci kontaktovat ředitelku nebo zástup-
kyni ředitelky.  Vedení školy vše vysvětlí a pomů-
že zajistit další kroky.

Marcela Vyhlídalová
ředitelka školy

Vzdělávání dětí se zdravotním postižením 
a zdravotním znevýhodněním v Hlučíně

Děti z Darkoviček na návštěvě
v Domově důchodců U Jezera
Od začátku tohoto školního roku pracu-
je ve škole Hlučín – Darkovičky divadel-
ní kroužek. Součástí přípravy na různá 
vystoupení je hlasová výchova, jazykola-
my, improvizační cvičení a také pantomi-
ma, která nás baví nejvíce. Dne 16. 3. jsme 
vystoupili v Domově důchodců U Jezera 
v Hlučíně s pohádkou Dlouhý, Široký a 
Bystrozraký. K ní jsme si také sami vyro-
bili kulisy a kostýmy.

Se členy divadelního kroužku přišli seniory po-
těšit také další žáci z naší školy. Někteří předná-
šeli básně, se kterými postoupili do okrskového a 
odtud i do okresního kola recitační soutěže, tři žá-
kyně 3. třídy hrály skladby, které spolu secvičily 
na housle. Vystoupení zpestřil také zpěv.

To, že se seniorům naše vystoupení moc líbilo, 
jsme poznali podle dlouhého potlesku a také podle 
toho, že si s námi některé písně zazpívali.

Se všemi jsme se rozloučili předáním ozdob-
ných kolíčků s jarními motivy zvířat a květin, kte-
ré jsme předem vyrobili. Velmi nás potěšilo, když 
nám klienti i zaměstnanci Domova sdělili, že se 
těší na další naše pohádky a vystoupení.

Kateřina Janišová
členka divadelního kroužku

Ředitelství Základní umělecké školy Pav-
la Josefa Vejvanovského v  Hlučíně ozna-
muje termín přijímacích zkoušek do hu-
debního oboru pro školní rok 2012 / 2013.

Zkoušky proběhnou v pátek 25. 5. 2012 od 14 do 
17 hod. v hlavní budově školy v ulici U Bašty 4 
(za Městským úřadem). ve třídách č. 3 a 5 v pří-
zemí. Přijímáme děti ve věku 5 – 7 let do příprav-
né hudební výchovy a děti starší do prvního roční-
ku studia. Nabízíme výuku hry na klavír, kláveso-
vé nástroje, smyčcové nástroje (housle,violu, vio-
loncello, kontrabas), dechové nástroje, akordeon, 
cimbál, kytaru, zpěv a výuku hry na varhany.

Ve stejnou dobu pořádá VÝTVARNÝ OBOR, 
který působí v prostorách hlučínského zámku,  
Den otevřených dveří pro zápis nových žáků do 
výtvarného oboru.

TANEČNÍ OBOR přijme pohybově nadané dív-
ky a chlapce pro školní rok 2012/13. Zájemci se 
mohou hlásit v průběhu května a června každé 
úterý a čtvrtek od 14:30. do 17:00.  hod. v budově 
ZUŠ, v ulici U Bašty 4, učebna č. 12, II. poschodí.

Kromě naší běžné nabídky studijních oborů a za-
měření, letos poprvé nabízíme nejmladším dětem 
od 5ti let program HRA-JE-TO. Zahrnuje společ-
né seznamování s hudbou a kulturou kolem nás, 
muzicírování zejména na orffovské nástroje, zá-
klady hlasové výchovy, práci s rytmem a hudebně 
– pohybové činnosti. Cílem je všestraně rozvíjet 
talenty a schopnosti dětí, nabídnout nové a jedi-
nečné zážitky spojené s tvořením a aktivním  pro-
žíváním hudby. Je nabídkou pro ty, kteří si proza-
tím nevybrali nástroj nebo si chtějí hudebku pro-
stě jen vyzkoušet. Aby si to opravdu mohl kaž-
dý vyzkoušet, připravili jsme pro všechny zájem-
ce dne 15. 5. od 15 hodin Den otevřených dveří  
spojený se zápisem. Přijďte si zahrát, zazpívat…

Přijímací zkoušky na ZUŠ 
Ve čtvrtek 29. 3. 2012 proběhla v budo-
vě Přírodovědecké fakulty Ostravské 
univerzity matematicko-fyzikální sou-
těž pro žáky ZŠ. Soutěže se zúčastni-
lo 19 týmů kategorie Junior (6. třída) a 
18 týmů kategorie Senior (8.třída). Sou-
těž probíhala v rámci oslav 150 let Jed-
noty českých matematiků a fyziků. Sou-
těž byla dvoukolová, kdy po prvním kole 
postupovalo pět nejlepších škol do finá-
le.

V kategorii Junior naše družstvo postoupi-
lo ze čtvrtého místa a ve finále nakonec zvítě-
zilo. Druhá skončila ZŠ Dětská Ostrava-Poruba 
a třetí ZŠ Zelená Ostrava. Družstvo ZŠ Hornic-
ká soutěžilo ve složení Jiří Cingel, Josef Jančík 

a Marek Miketa, žáci 6.B. Družstvo starších ve 
složení Kryštof Jančík, Lukáš Kramný a Marek 
Vyvlečka – žáci 8.B, soutěž ovládlo od samé-
ho začátku. Vyhráli kvalifikaci i následné finále. 
Druhá skončila ZŠ Zelená Ostrava a třetí sou-
kromá ZŠ Pasteurova Ostrava. Žáci vyhráli po-
ukázky na knihy v hodnotě 1000 Kč, USB flash 
disky a další drobnosti. Jsou to všechno žáci tříd 
s rozšířenou výukou matematiky a přírodověd-
ných předmětů, která má u nás již dlouholetou 
tradici a  v   mnoha  soutěžích, nejen matema-
tických, sklízí žáci úspěchy. Otevírá jim to čas-
to cestu k bezproblémovému studiu na středních 
školách. Ředitelsví školy děkuje všem hochům 
za   velmi úspěšnou reprezentaci ZŠ Hornická.                      

Kabinet matematiky při ZŠ Hornická

Oslavy 150 let JČMF uctili žáci vítězstvím
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Březen je již tradičně  věnován v knihov-
nách podpoře čtenářství a informační 
gramotnosti. Ani naše knihovna není vý-
jimkou. Pro stávající i nové čtenáře jsme 
si připravili spoustu akcí. 

Začátek března byl věnován dětem. V dětském 
oddělení knihovny se uskutečnilo pohádkové od-
poledne, během kterého jsme si společně četli po-
hádky a vyhlásili jsme také první vítěze soutěže 
Kniholezec. 

V průběhu celého března se konala akce „Při-
veďte nového čtenáře“, kdy stávající i nově při-
hlášený čtenář měl roční registrační poplatek v 

knihovně za poloviční cenu. Každou březnovou 
středu se konaly lekce základů práce s internetem, 
kterých využívali především senioři. Jako kaž-
doročně proběhla oblíbená burza knih, tentokrát 
v prostorách  Zámeckého televizního klubu. Té-
měř denně navštěvovaly dětské i dospělé oddělení 
knihovny školní skupiny se zájmem o lekce kni-
hovnicko-bibliografické přípravy. Konec března 
patřil opět dětem, kdy jsme společně s paní učitel-
kou Helenou Hantkeovou ze ZUŠ P. J. Vejvanov-
ského uspořádali Noc s Andersenem.

Lucie Kostková 
vedoucí knihovny

Měsíc čtenářů i „nečtenářů“ v knihovně

Lev Bena vzpomíná v publikaci Hlučínsko 
v roce 1924 následující stručnou informa-
ci: „Kolem kostelíka sv. Markéty a českého 
hostince Vladařova k Lidheřovicím, Petřkovi-
cím a Přívozu – Ostravě – tímto směrem jede 
autobus třikrát denně“. 
Traduje se, že havíři se svačinou v kapse a ban-
daskou kávy v ruce chodili často do roboty pěšky, 
že v pozdějších letech se občané na větší vzdá-
lenosti přepravovali „koňama sedláka Ondru-
še“ (statek stával v blízkosti dnešního kulturní-
ho domu. Od 1. 4.1939 začal dvakrát denně jezdit 
autobus na trase Bobrovníky, Hošťálkovice, Mo-
ravská Ostrava (obce Bobrovníky, Hošťálkovi-
ce, Lhotka byly k datu 1.12.1928 z okresu Hlučín 
odloučeny k Moravské Ostravě). Od téhož data 
pak na lince Hlučín – Sudice – Kačera, v Sudicích 
bylo spojení do Ratiboře a Opavy. Po roce 1945 
(silnice byly válkou značně poškozeny) byli lidé 
opětovně nuceni chodit do práce pěšky nebo jez-
dit na kole. K přepravě byla využívána i nákladní 
auta UNPRA. Na nové koncepci dopravy se zača-
lo pracovat až koncem roku 1947.

Autobusové spojení s Ostravou se lidé dočkali 
až v padesátých letech. Některé spoje vedly pří-
mo až k ostravským průmyslovým podnikům. 
Nově zřízené autobusové linky spojily téměř 
všechny obce Hlučínska s Ostravou i Opavou. V 
roce 1951 byla nově zřízena elektrická dráha Pe-
třkovice – Hlučín.

Z dětství si pamatuji, že vzdálenost Darkovič-
ky, Bobrovníky, Kozmice, Děhylov, Staré Rovni-
ny, Vráblovec jsme běžně chodívali pěšky. Hoj-
ně byla využívána jízdní kola. Postupně ve měs-
tě přibývalo aut. Osobní automobily pak zejména 

na hornickém sídlišti OKD. V šedesátých letech 
byl ve městě již značný dopravní ruch. Dobové 
statistiky uvádějí, že mezi Mírovým náměstím, 
Ostravskou a Opavskou ulicí projelo denně 4000 
vozidel. Zastávky zde měly i autobusy. Vzpomí-
nám si, že na náměstí u kaštanů stávala benzíno-
vá pumpa a jímka, která sloužila jako cisterna na 
benzín. Projít středem města, zejména úzkou ulicí 
Ostravskou, bylo pro chodce velmi nebezpečné. 
Byl nejvyšší čas realizovat „obchvat města“. Ko-
nečně padlo dlouho očekávané rozhodnutí: vybu-
dovat autobusové nádraží.

Stavba probíhala „v akci Z“ a oproti původní-
mu plánu byla dokončena o rok dříve. Autobuso-
vé nádraží bylo do provozu slavnostně odevzdáno 
dne 22.11.1966.  Upraven byl park u evangelické-
ho kostela, rovněž tak i cihelná zeď hřbitova. Re-
alizaci stavby silničního obchvatu kolem historic-
kého jádra města musela bohužel ustoupit v le-
tech 1967-1970 řada krásných historických domů 
s renesanční fasádou. Jejich bourání smutně při-
hlíželo mnoho místních občanů. Naštěstí se do-
chovala alespoň částečná fotodokumentace. A zá-
mecký park, ten byl v podstatě rozpůlen. V tomto 
období vznikla na Rovninách autobusová smyč-
ka linky č. 34. Byla prodloužena trasa autobusů 
z Ostravy přes Bobrovníky až do Hlučína. Zámě-
rem bylo pomoci přeplněné dopravě. Stanoviště 
autobusů u hřbitova Rudé armády pak bylo po-
staveno v sedmdesátých letech. Autobusovou do-
pravu zajišťovala Československá autobusová 
doprava (ČSAD).

V roce 1982 nahradila zrušenou tramvaj č.1 au-
tobusová linka č. 56. Téměř 40% těchto spojů 
bylo ukončeno v Ludgeřovicích u kostela. Linka 
jezdila na zastávku Černý potok. Linka č. 34 vy-

jížděla v Ostravě od Domu umění. Některé lin-
ky končily v Bobrovníkách. Jízdné činilo 3 Kčs.

Byla dokončena „nová cesta“ do Ludgeřovic. 
V plánu bylo stanoveno, že od roku 1994 nahra-
dí linka č. 56 trolejbusy. Tento záměr však nebyl 
nikdy realizován.

Pro zajímavost pro mladší generaci uvádím, že 
zrušená tramvaj č.1 byla pověstná svým „kři-
žováním“ v Ludgeřovicích. Přestupní jízden-
ku v hodnotě 1,40 Kč jsme si kupovali přímo v 
tramvaji u průvodčího. V této „dřevěné bedně“ 
se mnohem lépe cestovalo v létě. V horkých let-
ních dnech se stálo dokonce i „na plošině“. V 
zimě to bylo složitější. Zimní situaci trefně vy-
stihoval slogan cestujících: „Hlučínská jednička 
je fajná lednička“. V devadesátých letech byla 
vybudována točna autobusové linky č. 56 na síd-
lišti OKD. Město vstoupilo do společnosti koor-
dinátor ODIS. V rámci tohoto systému mohou 
cestující na jednu jízdenku cestovat vlakem i 
prostředky Městské hromadné dopravy (MHD). 
Odjezdy se řídí jízdním řádem ODIS.

Od zprovoznění autobusového nádraží v roce 
1966 uplynulo mnoho let. Během této doby se 
„konečná“ autobusů neustále měnila: Dům umě-
ní, Černý potok, Sad Boženy Němcové, Mug-
linovská. Cena jízdného vzrůstala. Kvalita pře-
pravy byla různá. Osobně jsem zažila „nejdel-
ší dobu přepravy“ z Ostravy do Hlučína. V lis-
topadu 1989, kdy nám zcela promrzlým cestu-
jícím (vánice, mráz, náledí) zastavil na Černém 
potoku až sedmnáctý projíždějící spoj. Na tuto 
jízdu nelze zapomenout. Okolo roku 2000 byl 
stav autobusového nádrží již zcela nevyhovují-
cí. Proto se město rozhodlo pro jeho přestavbu. 
Ta byla zahájena v roce 2005 a ukončena o rok 
později. A byla zdařilá. Odjezdy autobusů sledu-
jeme na informačních tabulích, jízdenky naku-
pujeme na přepážce, v automatu (či přímo u řidi-
če). Můžeme se občerstvit, použít nově vybudo-
vané sociální zařízení. Upraveno bylo i okolí au-
tobusového nádraží. Provizorní autobusové ná-
draží v době rekonstrukce bylo na ulici Ostrav-
ská u kina („u Kuchařa či „u Kačeny“). Podobu 
dnešního moderního autobusového nádraží zná-
me všichni.

Málokdo ale ví, že v tomto prostoru stál mi-
nimálně od roku 1596 katolický kostel sv. Maří 
Magdalény, který byl zbourán pravděpodobně v 
druhé polovině 18. století.

Tolik ze vzpomínek a dostupného archivního 
materiálu. Přeji vám šťastnou cestu.

Anna Heczková
bývalá archivářka

Autobusová doprava – 2. díl
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Již několik let si 28. března na naší škole 
mohou žáci vyzkoušet role učitelů před-
mětů dle svého zájmu a to v den,  kdy si 
připomínáme výročí narození Jan Ámose 
Komenského a v České republice je tento 
den Dnem učitelů.

V tomto školním roce jsme tuto možnost rozší-
řili a deseti vybraným žákům z devátého roční-
ku nabídli možnost si odučit celé dopoledne na 
1. stupni. Pod dohledem vyučujících si deváťáci 
připravili do čtyř vyučovacích hodin úkoly pod-
le probíraných témat. Sami si volili metodu, jak 
chtějí s mladšími spolužáky pracovat.

Přestávka po první vyučovací hodině byla hod-
ně krátká na výměnu prvních dojmů z toho, jak ti 
jejich „žáci“ jsou šikovní, nebo jak je to těžké je 
získat jejich zájem a pozornost.

Po skončení výuky byli všichni „učitelé z devá-
tých ročníků“ hodně unaveni a dle jejich vlast-
ních slov po příchodu domů se cítili jako by měli 
za sebou těžký fyzický výkon.

Ale žáci 1. – 5. ročníku byli velmi spokojeni a 
říkali, že si to rádi za rok zopakují.

Pro všechny to byl zajímavý zážitek, především 
pro ty, kteří mohli poprvé vidět třídu z jiné strany 
katedry, než na kterou dosud byli zvyklí.

Jarmila Kozubíková
výchovná poradkyně

„Jan Kámoš Komenský“ – projektový
den na 1. stupni ZŠ dr. M. Tyrše

Každoročně se koná v Hlučíně okrskové 
kolo recitační soutěže pro žáky základ-
ních škol. Ze ZŠ Hornická Hlučín se letos  
zúčastnilo 8 žáků, 4 z nižšího stupně a 4 z 
vyššího stupně. 

Z postupu do okresního kola se radovala žákyně 
9.C Lenka Fojtíková, která recitovala básně Jany 
Schlossarkové - Před svatkama, Ve svatky a Zabi-
jačka. Dne 2. března 2012 se pak konalo v Lout-
kovém divadle v Opavě okresní kolo této recitační 
soutěže, kde se Lenka umístila na krásném 3. mís-
tě. Gratulujeme.

Iva Landová
ZŠ Hornická

Úspěch v recitační soutěži
Již pošesté se v hlučínské knihovně konala 
kouzelná Noc s Andersenem. Akce se pořá-
dá  každoročně k výročí narození pohád-
káře Hanse Christiana Andersena nejen v 
České republice, ale i v některých dalších 
zemích Evropy. 

Letos jsme se setkali v knihovně v pátek 30. břez-
na. Noc s Andersenem jsme opět uspořádali spo-
lečně s výtvarným oborem ZUŠ P. J. Vejvanovské-
ho. Do knihovny dorazilo s batohy a spacáky cel-
kem 22 dětí ve věku 6-9 let. Po seznamovací hře 
byly děti rozděleny do dvou soutěžních družstev. 
V jednotlivých disciplínách, které kvůli nepřízni-
vému počasí probíhaly na chodbě zámku, musely 
děti prokázat rychlost a obratnost. Za hlasitého po-
vzbuzování děti skákaly v pytlích, běhaly slalom s 
míčkem na lžíci nebo skákaly na jedné noze přes 
překážky. Po vyhodnocení soutěží jsme se přesu-
nuli do prostor ZUŠ, kde děti čekal výtvarný pro-
gram. Měly za úkol vytvořit malé figurky „Ander-
seny“ z vycpaných ponožek a různobarevné vlny 
a knoflíků. Své výtvory si mohly odnést domů na 
památku. Po svačině nastal čas na všemi očekáva-
nou noční hru s hledáním pokladu. Podle jednotli-
vých indicií děti hledaly mapky, které je vedly ne-
jen prostorami zámku, ale také setmělým parkem 
a uličkami Hlučína. I ti nejodvážnější hledači po-
kladu dostali strach, když se zevnitř zámku ozýva-
lo strašidelné bouchání a vrzání. Po dlouhém hle-

Pohádková Noc s Andersenem

Základní umělecká škola

P. J. Vejvanovského Hlučín

a Sdružení rodičů a přátel školy při ZUŠ Hlučín 

Vás srdečně zvou na

Slavnostní koncert učitelů
k 60. výročí  založení školy,

 

který se koná ve čtvrtek 17. května 2012

v 17:00 hodin v Obřadní síni 

Městského úřadu v Hlučíně

Účinkují učitelé ZUŠ okresu Opava

Koncert je doplněn pracemi

výtvarníků ZUŠ okresu Opava

dání byl poklad nakonec nalezen v křoví poblíž 
zámku. Uvnitř truhly děti našly sladkosti a drob-
né dárky, o které se spravedlivě rozdělily. Po ná-
vratu do knihovny jsme si zalezli do spacáků a ná-
sledovalo společné čtení pohádek při baterce. Po-
slední nespavci usnuli až kolem půl třetí. I když se 
ráno některým dětem nechtělo z teplých spacáků, 
nakonec se nám probudilo podařit všechny, proto-
že v prostorách ZUŠ už čekala snídaně. Po dob-
ré snídani nás čekal ještě jeden úkol, a to nazdobit 
stromek Pohádkovník Andersenův, který roste ne-
jen z vody, ale také z energie pohádkových knížek. 
Každý napsal na lísteček přání novému stromku a 
pověsil ho na větvičku. Pohádkovník nyní zdobí 
chodbu zámku. Kolem půl desáté už si začali pro 
nadšené nocležníky chodit rodiče, takže zbývalo 
jen sbalit spacáky, rozdat diplomy a vrátit knihov-
nu, která byla vzhůru nohama, do původního sta-
vu. Už teď se všichni těšíme na příští nocování.

Lucie Kostková 
vedoucí knihovny

Žáci ZŠ dr. Miroslava Tyrše v Hlučíně se 
vydali a lyžařský výcvikový kurz do Velkých 
Karlovic, konkrétně hotelu Kyčerka. Sedmáci 
a osmáci prožili týden (12. – 16. 3.) na horách.

V pohoří Javorníků absolvovali tradiční lyžařský 
a snowboardový kurz. Na svazích SKI areálu Ky-
čerka sjížděli svahy rozdílné obtížnosti a užili si 
sněhu, deště i sluníčka. Někteří žáci stáli na lyžích 
poprvé, někteří jen „pilovali“ svou techniku. Na 
konci výcviku byli všichni schopni postavit se na 
start závodu ve slalomu a bojovat o nejlepší umís-
tění. Vítězným slalomářem se stal Adam Bein-
hauer ze 7.A.I letos město Hlučín přispělo na kurz 
žákům 7. ročníku částkou 2000,- Kč a umožnilo 
tak účast většímu počtu dětí.. Děkujeme. Už teď 
se někteří žáci těší na příští lyžák.       J. Mrázová

učitelka TV

Žáci na horách
Naše nejstarší a moc šikovná děvčata z 
SK Mažoretky Paprsky Hlučín se v uply-
nulých dnech zúčastnila hned dvou soutě-
ží a vždy s velkým úspěchem.

Na soutěži Stars Cup konané dne 24. 3. v krás-
ném prostředí auly VŠB v Ostravě Porubě získaly 
po perfektním výkonu zaslouženě 1. místo v kate-
gorii Baton - hůlka junior s Olympií a také krásné 
2. místo v kategorii Pom pom junior se skladbou 
Waka Waka. V neděli 15. 4. bojovala děvčata v 
silně obsazené postupové soutěži Děti fitness aneb 
sportem proti drogám v Havířově, z obou soutěž-
ních kategorií se jim podařilo vybojovat postup na 
finále do Prahy, přičemž v hůlce opět získaly po-
hár - tentokráte za skvělé druhé místo. Držte nám 
tedy palce 27. 5. na celostátním finále v Praze! 
Sledujte naše stránky paprskyhlucin.estranky.cz.

Mažoretky vítězí

Koncem dubna vyšlo nové číslo vlastivědného časopisu 
Hlučínsko (číslo 1, ročník 2, 2012), věnovaný pro ten-
to rok tématu „Práce“. Časopis vydává Muzeum Hlu-
čínska ve spolupráci se Společností přátel Muzea Hlu-
čínska.

Dočíst v něm můžete o práci či počátcích dobývání kamenného 
uhlí na Hlučínsku, o historii továrny Holuscha a spol. (Dolní Bene-
šov) či továrny na zpracování lnu (Chuchelná). Z osobností si při-
pomeneme 120. výročí narození Ludmily Hořké či 300. výročí na-
rození krále Fridricha II. Velikého. Představí se Petřkovice. Sezná-
mit se můžete s historií farnosti v Bolaticích či Okresního archivu v 
Hlučíně a naleznete zde rovněž další články týkající se oblasti Hlu-
čínska. Celý obsah čísla naleznete na oficiálních stránkách Společ-
nosti přátel Muzea Hlučínska. Časopis je k dostání v ceně 35 Kč na Informačním centru v Muzeu Hlu-
čínska a bude postupně distribuován na další místa na Hlučínsku a v Opavě.

Nové Hlučínsko na pultech
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Toto je aktuální otázka pro rodiče dětí  ne-
jen z Hlučínska, neboť stále více dětí trá-
ví svůj volný čas a především prázdniny, 
u televize a počítače. Proto také letos míst-
ní křesťanská mládež nezahálí, ale tvoří 
program pro vaše děti.

Letos jsme pro vaše ratolesti připravili setkání 
s Indiány, dobové oblečení, kupu zážitků z osíd-
lování Nového světa a odtrhnutí od vymožeností 
moderní doby. Už sedmým rokem pořádáme letní 
stanový tábor, který se bude letos poprvé konat na 
tábořišti Mlýnky, nedaleko vojenského výcviko-
vého prostoru Libavá, v blízkosti obce Luboměř. 
Zde se děti ocitnou v prostředí Ameriky a zažijí 
dobu jejího osídlování, podívají se jak to vůbec za 
„velkou louží“ vypadalo. 

Tábor se koná v termínu 29. 7. - 12. 8. 2012. Je-
dinečná šance prožít celých 14 dní v krásné pří-

rodě a křesťanském duchu. V rámci tábora pro-
běhne realizace projektu „Zkus a pak mluv“, který 
byl podpořen Nadací O2, v programu Think Big 
a také Centrem aplikovaných pohybových akti-
vit, Fakulty tělesné kultury University Palackého 
v Olomouci. V rámci tábora i projektu se poku-
síme přiblížit dětem život hendikepovaných lidí, 
zvláště sportovců. 

Děti si budou moci vyzkoušet jaké je to zahrát si 
basketbal na vozíku nebo goalball, což je hra pro 
nevidomé s ozvučeným míčem a mnoho dalších 
aktivit. Na tábor nás přijedou také navštívit lidé, 
kteří již s hendikepem žijí. Tak tohle vaše děti roz-
hodně u televize nebo počítače nezažijí…

Mnohem více informací naleznete také na našem 
webu www.taborharta.wz.cz nebo můžete kontak-
tovat přímo hlavního vedoucího tábora na e-mailu 
martin.augustynek@gmail.com

Prázdniny v Americe, nebo u televize?

Odborné učiliště a Praktická škola Hlu-
čín ve spolupráci se Sdružení přátel ško-
ly při OU a PrŠ a pod záštitou starosty 
města Hlučína Pavola Kubuše pořádá ve 
dnech 29. a 30. května 2012 setkání žáků 
učebního oboru malíř-natěrač.

Setkání se zúčastni žáci z různých krajů České 
republiky i hosté ze Slovenska. Dvoudenní setká-
ní mladých malířů-natěračů v Hlučíně začne hlav-
ním programem na Mírovém náměstí dne 29. 5. 
2012 v době od 9 do 16 hod., kde zástupci jednot-
livých středních škol budou pracovat na povin-
ném obrazci a také prezentovat svou školu vol-
nou tvorbou. Cílem setkání je porovnání schop-
ností, dovedností, výměna zkušeností žáků a pro-
pagace oboru. Po ukončení programu bude násle-
dovat neformální setkání zúčastněných. Druhý 
den prohlídka města, sportovně rekreačního are-
álu a blízkého okolí. Projektem chceme začína-
jícím řemeslníkům umožnit porovnat schopnos-
ti a dovednosti v oboru, poznat styl práce a nápa-
ditost kolegů z jiných regionů. Nemalý význam 
má motivace pro jejich další odborný růst v době, 
kdy je o vzdělávání v řemeslných učebních obo-
rech podstatně menší zájem. V průběhu soutěže 
si bude mít možnost práci žáků prohlédnout i ve-
řejnost. Vítáni budou zájemci o tento učební obor 
z řad žáků základních škol Hlučínska, regionu s 
řemeslnou tradicí. Součásti této akce je prezenta-
ce dalších učebních oborů školy, např. oboru zed-
ník (ukázky práce), prodavač (ozdobné balení), 
pečovatel (výrobky z šicí dílny) a cukrář (výro-
ba cukrářských ozdob) apod. Jakékoliv informa-
ce budou připraveni poskytnout pracovníci školy. 

Celá akce se uskutečňuje za význačné podpory 
sponzorů, kterým patří poděkování.

Setkání mladých malířů
na hlučínském náměstí 

První kapely už zveřejnili pořadate-
lé festivalu Štěrkovna Open Music, kte-
rý se první  srpnový víkend uskuteční 
na břehu hlučínského jezera. Návštěvní-
ky lákají na Andělem oceněnou skupinu 
Mandrage či stálici české festivalové scé-
ny partu Wohnout. Vstupenky jsou již 
v prodeji a zájemci je mohou sehnat na 
tradičních místech.  

„Letošní ročník bude opět vě znamení předních 
českých kapel. Jednání s některými interprety 
ještě vedeme. Například se snažíme do Hlučí-
na dostat pravděpodobně historicky nejslavněj-
ší polskou kapelu. /plně vše prozrazovat nechci. 
Jednání ještě nejsou u konce,“ řekl za pořadate-
le Petr Breitkopf.  

Kromě už zveřejněných skupin v Hlučíně  letos 
například zahraje i znovuobnovená Jasná páka 
s Davidem Kollerem. „Jsme moc rádi, že jsme 

tento projekt k nám na festival získali. Pro pa-
mětníky to bude krásná vzpomínka a myslíme 
si, že tato hudba má stále co říct i mladým po-
sluchačům,“ doplnil Breitkopf. Dodal, že během 
dvoudenního festivalu zahrají  i kapely Poletí-
me?, legendární Yo Yo Band, Traband, Rybičky 
48 a další. Velký prostor pořadatelé chtějí věno-
vat muzikálové zpěvačce Evě Burešové. Ta se v 
poslední době prosadila na pražské scéně, dosta-
la se do finále televizní talentové soutěže a po-
chází právě z Hlučína. „Má velký úspěch a hlu-
čínké publikum ji naživo ještě nikdy neslyšelo,“ 
dodal pořadatel.  

Další kapely pořadatelé zveřejní během dubna. 
Informace o festivalu zájemci najdou na www.
sterkovnamusic.com. Osmý ročník Štěrkovny 
Open Music je součástí projektu Hlučínské hu-
dební léto. Do něj patří pět akcí konaných na 
břehu jezera od června do září.

Štěrkovna láká na Mandrage a Wohnout 

Hlučínské léto nabídne pivní lahůdky, le-
gendy punku i tradiční festival. 

Pět různých akcí nabídne letos Hlučínské hudeb-
ní léto, které se uskuteční  na břehu štěrkovny. Ná-
vštěvníci se mohou během června, července a září 
těšit například na pivní slavnosti s nabídkou spe-
ciálních piv, legendy českého i slovenského pun-
ku a také na mezinárodní hudební festival Štěr-
kovna Open Music. Řekl to spolupořadatel akce a 
ředitel Sportovně rekreačního areálu Hlučín Petr 
Breitkopf. 

„Hlučínské hudební léto je série kulturních a 
společenských akcí, které mají přilákat návštěvní-
ky nejen z Hlučínska, ale i z celého kraje. Chceme 
tak také prezentovat turistické cíle, které v tomto 
regionu máme. Především pak hlučínské jezero, 
které je vyhledávanou rekreační lokalitou,“ vy-
světlil. 

Letní seriál akcí nabídne celkem pět desítek hu-
debních vystoupení špičkových českých, pol-
ských a slovenských interpretů. Navíc pořadate-
lé připravují i bohatý doprovodný program jako 
adrenalinové atrakce či lunapark. 

První akcí bude festival Valník na výletě, který 

Hudební léto na jezeře bude hostit punkové legendy jako Totální nasa-
zení, Horkýže slíže, N.V.Ú. a řadu dalších. „Po-
kračovat budeme Hlučínskými pivními slavnost-
mi 6. července. Akce bude bez vstupného. Pro ná-
vštěvníky nachystáme dvě desítky pivních zna-
ček včetbě široké nabídky minipivovarů a hlav-
ně koncert oblíbené kapely Rock and Roll Band 
Marcela Woodmanna,“ vysvětlil Breitkopf s tím, 
že v pořadí třetí akcí pak bude dvoudenní meziná-
rodní festival Štěrkovna Open Musicve dnech 3. a 
4. srpna.  Přibližně o dva týdny později pak areál 
Hlučínského jezera ovládne další hudební legen-
da. Tentokrát se bude jednat o Lou Fanánka a jeho 
Tři sestry. Společně s nimi na koncertě vystoupí i 
Doctor P.P. či kapela E!E.  

Součástí Hlučínského hudebního léta se stala i 
další tradiční akce - Hlučínský krmáš. „Jde o spo-
lečensky nejvýznamnější akci pro obyvatele měs-
ta i jeho okolí. Původně církevní slavnost, dnes 
pouť, na kterou se lidé přicházejí hlavně bavit. 
Hlavními taháky letos budou Petr Spálený, muzi-
kálová hvězda Eva Burerešová a bavič Ruda z Os-
travy. „I tato akce je bez vstupného,“ dodal Breit-
kopf.

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

Místo, kde se člověk raduje už jen z toho, 
že tu smí být. Takových není nikdy dost. 
A tak hrstku studentek napadlo udělat 
něco, aby se i v Hlučíně dalo najít tako-
vých míst o něco víc. Samy chvíli hledaly 
a pak… objevily! 

Ochotné pomocníky, prostor, otevřenost. Ote-
vřenost odpovědných, otevřenost pro ten podiv-
ný nápad, otevřenost, díky které taky zanedlou-
ho otevírají… kavárnu, krámek, zašívárnu? Pro-
mítárnu, povídárnu, studovnu. Hernu nebo dílnu? 
Koutek pro dobro(ty)? Místo vonící exotikou, 
které přesto není daleko. Místo, kde jsou si blízko 
i lidé z opačných konců světa, světničku, kam se 
může člověk schovat, když za okny prší a srkat z 
hrníčku teplé africké kakao.

Kromě toho, že pečeme z férového kakaa a za-
jímáme se, jak se mají ti, kdo jej pro nás pěstova-
li, zajímáme se i o to, jak se mají ti u nás v Hlučí-
ně. Kromě programů proti chudobě, Vás rádi při-
vítáme i při hrách, které chystáme pro děti, work-
shopech, debatách, koncertech nebo jen tak, při-
jdete-li na kafe.

O všech akcích se můžete dočíst na našich strán-
kách: www.oye.717.cz, na nástěnce v knihovně 
nebo přímo v kavárně. Těšíme se na Vás!

Občanské sdružení Open Eyes
TV klub na zámku (bývalá čajovna)

Otevíráme, nejen náruč
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Datum Čas Akce Místo konání
4.5. 8:30 Velká anglicko-zeměpisná soutěž ZŠ dr. M. Tyrše
4.5.   Hlučínský Majáles 2012 SRA
12.5.   XVII. Slezská výstava psů SRA
12. - 13. 5.   Hlučínský talent Kulturní dům
12.5. 10:00 Oddíl házené HC Hlučín 

ml. žačky - HC Hlučín x TŽ Třinec 
Hřiště ZŠ dr. M. Tyrše

12.5. 11:30 Oddíl házené HC Hlučín 
st. žačky - HC Hlučín x HC Ostrava 

Hřiště ZŠ dr. M. Tyrše

12.5. 13:30 Oddíl házené HC Hlučín muži - HC Hlučín x TŽ Třinec Hřiště ZŠ dr. M. Tyrše
13.5. 15:00 Varhanní koncert - Jürgen Geiger Kostel sv. J. Křtitele
do 13. 5. 8:30 - 12:00,

13:00 - 17:00 
Akadiusz Gola - Lidé z uhlí (výstava) Muzeum Hlučínska

do 13. 5. 8:30 - 12:00,
13:00 - 17:00 

Retro v našich domácnostech Muzeum Hlučínska

17.5. 17:00 Slavnostní koncert učitelů k 60. výročí založení ZUŠ Hlučín Obřadní síň MÚ
18.5. 19:00 Felix Holzmann - Včera, dnes a zítra Kulturní dům
19.5. 18:00 Roztančené náměstí - akce pro širokou veřejnost Mírové náměstí
24.5. 11:00 Malování s Adolfem Dudkem Zámecký klub
24.5. 19:00 Travesti Screamers Kulturní dům
25.5. 16:00 60. výročí Základní umělecké školy Hlučín - výstava Muzeum Hlučínska
26.5. 10:00 Oddíl házené HC Hlučín ml. žač-

ky - HC Hlučín x HC Ostrava 
Hřiště ZŠ dr. M. Tyrše

26.5. 11:30 Oddíl házené HC Hlučín st. žačky - HC Hlučín x SK Opava Hřiště ZŠ dr. M. Tyrše
26.5. 13:30 Oddíl házené HC Hlučín 

muži - HC Hlučín x Valašské Meziříčí 
Hřiště ZŠ dr. M. Tyrše

27.5. 15:00 Májový koncert Červený kostel
29.5. 9:00 Setkání mladých malířů-natěračů a prezentace školy Mírové náměstí
1.6.   Noc kostelů a muzejní noc  
2.6.   Dětský den SRA
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Noc kostelů a muzeí
Přijďte si užít netradiční 
kulturní zážitek...

Strana 10

TV klub ožívá
Studentky vnáší do
stěn bývalé čajovny život.

Další jednání zastupitelstva proběhne
v úterý 7.6.2012 od 16 hodin v KD Hlučín.

Více info ve vývěsních
skříňkách a webu www.hlucin.cz

POVEDLO SE

V úterý 27. března 2012 proběhlo slavnostní ocenění pedagogic-
kých pracovníků škol a školských zařízení zřizovaných obcemi 
v rámci obcí Hlučínska u příležitosti Dne učitelů. Celkem bylo 
oceněno 28 pedagogických pracovníků.

Pedagogičtí pracovníci byli oceněni ve dvou kategoriích – výrazná pedago-
gická osobnost roku a ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost. 
Mezi oceněnými byli i tři pedagogičtí pracovníci z Hlučína. V kategorii  Vý-
razná pedagogická osobnost roku obdržela ocenění  Radoslava Josefusová, 
ředitelka mateřské školy na Cihelní ul. a Mgr. Monika Tomisová, učitelka 
Základní školy dr. M. Tyrše. V kategorii Ocenění za dlouholetou tvůrčí pe-
dagogickou činnost byla oceněna Mgr. Margit Válová, učitelka ZŠ Hornická. 
Všem blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v další práci!

Ocenění kvalitních pedagogů

V sobotu 21. dubna 2012 pořadatelé Kul-
turního domu Hlučín ve spolupráci s 
KST KD Hlučín a ČSTS MS Divize při-
vítali v kulturním domě účastníky další-
ho ročníku tradiční taneční soutěže Hlu-
čínská lilie. A letos to bylo již po osmadva-
cáté. Do soutěže se přihlásilo celkem 135 
párů a to nejen z České republiky, ale i 
Polska. Město Hlučín reprezentovali čle-
nové Klubu sportovních tanců při Kultur-
ním domě Hlučín.

Slavnostní atmosféra, svůdně nalíčené tanečnice 
a překrásné šaty tvořily kulisu tanečního dne, ve 
kterém soutěžili tanečníci z celé republiky o po-
hár Hlučínské lilie. Soutěžního klání se zúčastni-
li nejen děti, junioři a dospělí, ale i senioři.  Soutě-
žilo se jak v latinskoamerických, tak ve standard-
ních tancích ve třídách D, C, B a Hobby. Skupina 
Hobby reprezentuje tanečníky, kteří nejsou ofici-
álně registrováni. Celorepubliková účast byla za-
jištěna také díky tomu, že se páry do soutěže moh-
ly přihlásit formou internetových přihlášek.

Příjemným zjištěním bylo, že se páry z Klubu 
soutěžního tance Kulturním domě Hlučín dokáza-
ly v celorepublikové konkurenci velmi dobře pro-
sadit. Jejich výborné výkony sklízely zasloužený 
potlesk zaplněného sálu. Nejlepší hlučínské páry 

nás již reprezentují i ve vyšších tanečních katego-
riích (A a M) na soutěžích v celé České republice. 
Nejlepší pár z Hlučína, Tomáš Babinský a Adriana 
Pivovarčíková, vybojovali v kategorii Dospělí D - 
STT  krásné 1. místo. Soutěžní pár Daniel Hans-
lík a Magdaléna Cieplá obsadil v kategorii Dospě-
lí D- LAT 2. místo. Stejně tak 2. místo vybojovali 
tanečníci Zdeněk Selzer a Hana Poláčková v kate-
gorii Dospělí třídy B-LAT.

Vítězné páry obdržely z rukou pořadatelů tradič-
ní poháry. Starosta města Pavol Kubuš a zástup-
kyně oddělení kultury Moravskoslezského kra-
je Jitka Koščáková předali oceněným párům lilii, 
symbol soutěže, spolu s diplomem. Soutěžící děti 
v kategorii Hobby si odnesly za vítězství medai-
le a sportovní potřeby. Na uspořádání celé akce 
získalo Kulturní centrum Hlučín finanční dotaci z 
rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Zájem diváků o celou akci byl skutečně velký 
a všichni pozitivně hodnotili její tradičně vyso-
kou úroveň. Obzvláště potěšitelné je, že počet pří-
znivců tohoto sportu rok od roku roste. Hlavně v 
poslední době odborníci taneční sport doporuču-
jí jako kvalitní formu trávení volného času přede-
vším u dětí a mládeže. Zlepšují si tím nejen svou 
fyzickou kondici a pohybový projev, ale také vní-
mání hudby a estetické cítění. 

Taneční soutěž Hlučínská lilie zanedlouho oslaví třicet let

Kulturní centrum Hlučín, ve 
spolupráci s Moravia  Films 
production  a  Core Trade, při-
pravili  pěveckou soutěž. Je ur-
čena pro  všechny, kdo rádi 
zpívají, a  to bez rozdílu věku.  
Soutěž bude mít velké finále 
23.6. na náměstí v rámci Hlu-
čínských slavností, kde se před-
staví posledních 5 finalistů.

O tom, kteří to budou, můžete rozhodnou právě vy. Z neveřejného výběro-
vého kola postoupilo 10 soutěžících, se kterými Moravia Films production 
natáči videoklipy. Ty budou od  28.5. nasazeny na stránkách www.tvs-hlu-
cin.cz a vy můžete jejich výkony ohodnotit svými hlasy.

První tři soutěžící  s největším počtem hlasů  postupují přímo do finále. O 
dvou dalších postupujících rozhoduje porota soutěže, kterým určí tzv. „po-
stupovou kartu“. V případě, že se názor poroty bude shodovat s hlasy divá-
ků, postupují  do finále další soutěžíci podle počtu hlasů.

Informace o celé soutěži a  jejím průběhu můžete sledovat i na  facebooko-
vých stránkách HLUČINSKÉ HVĚZDNÉ NEBE.

Kdo je pěveckou hvězdou hlučínského nebe?
Rozhodnete vy!
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Místo kytičky

Řádková inzerce
n Koupím gramofonové desky. Tel.: 606 706 686.
n Prodám byt 2+1 v os. vlastnictví, Hlučín OKD. Tel.: 777 889 220.
n Sháním rod. dům nebo pozemek v Hlučíně a okolí. Tel.: 723 580 539.
n Prodám byt 3+1 Hlučín ul. Seiferta. Nízký nájem po rekonstr., volný 11/2012, cena dohodou. 

T: 604 592 137.
n Prodám rod. dům 7+2 v klidné části Hlučína, kontakt: 723 225 868..

Přivítali jsme:
Elisabeth Bašistová *2011
Sofie Neuwirthová *2012
Tomáš Rojak *2012
Veronika Wognerová *2012
Filip Jaroš *2012

Jubilanti:
Anna Parmová *1920
Žofie Konetzná *1918
Josef Břemek *1931
Bruno Novák *1928
Dezider Benko *1938
Helena Kubíková *1932
Anna Tomíčková *1922
Anna Krabičková *1928
Marta Dzieržová *1924
Alžběta Císková *1932

Rozloučili jsme se:
Jiřina Bazalová
Emilie Pochopienová 

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala Záchranné 
službě Hlučín, MUDr. Zápařkovi, Lukáši Do-
hnalkovi, Milanu Neminářovi a Michalu Kon-
trikovi za poskytnutí první pomoci při mé ne-
volnosti dne 5. 2.2012 ve večerních hodinách.

Jaroslava Keilová

Mamince k svátku – Ke dni matek
V parcích rozkvétají voňavé jasmíny,
vrátil se i k nám máj – měsíc velkých lásek,
zahrady se pyšní krásou jarních kytek,
všichni oslavíme radostný Den matek.

Srdcem matky jak krev cit čistý protéká, 
svou lásku podělí mezi všechny své děti,
nepočítá noci probdělé bez spánku,
ale čas dětství, velmi rychle uletí.

Dnes zvedám skleničku vína na tvé zdraví,
na poklidný život v podzimu života,
na dny plné slunce, na mír ve tvé duši,
na Tvůj milý úsměv – který  ti tak sluší.  

Chci ti poděkovat za všechny ty roky,
za péči, za lásku – za mé první  kroky.
Ve svém srdci nosím své největší přání,
aby jsi maminko, zůstala dlouho mezi  námi.

Valerie Cymorková
uživatelka Domova U jezera








