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Concerto grosso
Naši pěvci reprezentovali
město v Korutanech

hlučínskénoviny

Přestože asi celému týmu organizátorů nedalo počasí několik 
nocí před desátým květnem spát, povedlo se ho nakonec upro-
sit aby vydrželo a Majáles tak dostal do varu pěknou hordu 
lidí. Ti si přišli na hlučínské náměstí vychutnat živou muziku, 
setkání s přáteli a snad i nějaké to jarní pivko.

Směle se odvažujeme napsat, že se bavili opravdu všichni přítomní. Na-
svědčuje tomu i videoreportáž České regionální TV, kterou si můžete pro-
hlédnout na internetových stránkách www.televizehlucinsko.cz. Jistě si 
vzpomínáte, že loni jste si za majálesem museli dojít k hlučínskému jezeru. 
Ačkoliv se nám prostředí štěrkovny líbí a odpadají zde mnohé organizační 
záludnosti, rozhodli jsme se letos (i po diskuzi s některými z vás), vrátit se 
zpět na náměstí. Váš názor může i nyní ovlivnit výběr místa, kde se majáles 
uskuteční napřesrok. Vyjádřete se na www.majaleshlucin.cz.

Snad se nám tedy podařilo letošním čtvrtým ročníkem obhájit tradici hlu-
čínského majálesu a můžeme se těšit na příští rok. Pokud nám bude Město 
Hlučín nadále nakloněno jako doposud, oslaví náš majáles půlkulatých pět 
let. Děkujeme vám za návštěvu a těšíme se za rok zase na viděnou!

Jan Sonnek

Hlučín ovládla majálesová atmosféra

Ohlédněme se zpět k počátkům naší školy. 
Školní rok 1972/1973 byl rokem, kdy žáci 
poprvé usedli do školních lavic v právě 
dokončených učebnách. Od té doby se ve 
vedení školy vystřídalo pět ředitelů. Prv-
ním ředitelem byl ještě před dokončením 
stavebních prací jmenován pan Jaroslav 
Říha a ve funkci setrval až do roku 1989, 
kdy byl vystřídán panem Arnoldem Dud-
kem.

Roku 1990 stanul v čele školy pan Miroslav Ko-
sík, za jehož působení byla rozšířena výuka jazy-
ků. V letech 1996-2011 byla ředitelkou paní Jana 
Poláchová, jejímž nástupcem se stal nynější ředi-
tel pan Miroslav Všetečka. Za učitelskou katedru 
usedla v průběhu oněch 40 let více než stovka uči-
telů, z nichž někteří tvoří i dnes oporu pedagogic-
kého sboru.

V počátcích se škola potýkala s nedostatkem 
učeben, výuka probíhala zprvu v 23 třídách, počet 
žáků kolísal okolo 700.  Ve školním roce 1977/78 
navštěvovalo školu úctyhodných 869 žáků v 28 
třídách. V letošním školním roce je vyučováno 
606 žáků v 27 třídách a stále nás přibývá.

Je 16. květen 2013 a my stojíme za oponou KD 
v Hlučíně, zvědavě skulinami pozorujeme zaplňu-
jící se prostor hlediště. Již potřetí v dnešním dni 
přicházejí hosté. Dopolední generálka proběh-
la za účasti žáků, dvě odpolední představení při-
lákala rodiče, prarodiče, bývalé učitele, kolegy a 
zástupce města. Stačí několik minut a v nabitém 

Základní škola Hlučín-Rovniny oslavila 40. výročí 

sále není jediné místo k sezení, stojící diváci za-
plňují veškerý volný prostor po stranách a napjatě 
očekávají začátek představení. Více než 500 účin-
kujících potlačuje v zákulisí trému, každý chce 
předvést bezchybný výkon, vždyť Akademii k 40. 
výročí školy jsme připravovali několik měsíců.

Na pódiu ve svižném tempu za hudebního dopro-
vodu předvádějí svá čísla tu celé třídy, tu zástup-
ci tříd. Taneční kreace, humorná vystoupení i do-
jemná představení žáků nižších ročníků uzavírají 
hlasy dětského školního sboru Sluníčko. Potřetí 
v tomto dni sklízejí naši účinkující bouřlivý po-
tlesk a trému vystřídala radost  - povedlo se nám 

to. Možná je nám i líto, že všechen ten shon, kdy 
jsme měli možnost intenzivně spolu trávit čas a 
poznat jeden druhého i jinak než jen ve školních 
lavicích, náhle končí.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem vystupu-
jícím a pedagogům, kteří se na akademii podíleli. 
Velký dík patří rovněž divákům, kteří prostřednic-
tvím dobrovolného vstupného přispěli částkou 24 
908 Kč.

Za pět let znovu nashledanou!!!
Andrea Tomečková

Jarmila Polomská

Zveme vás na zasedání
zastupitelstva města 
dne 20. června 2013 

od 16:00 hod v kulturním domě

POZVÁNKA

POZVÁNKA
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Výtah z usnesení z 72. - 73. 
schůze Rady města Hlučína
Rada města Hlučína:
n rozhodla o poskytnutí peněžitého daru Sdruže-

ní rodičů a přátel školy při Základní umělecké 
škole Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín ve 
výši 20.000 Kč.

n rozhodla zadat realizaci akce s názvem: „Chod-
níky na hřbitově centrum a na hřbitově Březi-
ny“ obchodní společnosti TS Hlučín s.r.o..

n rozhodla o přijetí účelové neinvestiční dotace 
od Moravskoslezského kraje ve výši 30.500 Kč 
na vydání knižního titulu „Jména obcí na Hlu-
čínsku“.

n projednala předložený návrh na využití volné-
ho prostoru mezi garážemi a asfaltovým povr-
chem komunikace ul. Severní k odstavování 
osobních  motorových vozidel a rozhodla po-
řídit projektovou dokumentaci.

n projednala předložený návrh na zjednosměrně-
ní ulic Hornická a Severní a rozhodla ponechat 
stávající stav.

n rozhodla, že zhotovitelem akce „Rekonstrukce 
bašt městského opevnění“ se stává společnost 
STAVBY A STATIKA, spol. s r.o., a rozhodla 
o uzavření smlouvy o dílo v ceně 315.423 Kč.

Upozorňujeme všechny občany, že svozo-
vé známky na rok 2012 jsou platné pouze 
do konce května 2013. 

Po tomto datu již svozová firma není povinna 
odvážet neoznačené popelnice. Proto vyzýváme 
všechny občany, kteří si dosud novou svozovou 
známku nevyzvedli, aby tak bezodkladně učinili. 
Povinnost mít nalepené svozové známky se netý-
ká velkých 1100 l kontejnerů u bytových domů.

Odbor ŽPaKS

Nové známky na popelnice

Nové číslo Vlastivědného
časopisu Hlučínsko č. 1/2013,

který vydává Muzeum Hlučínska
a Společnost přátel 

Muzea Hlučínska již lze zakoupit 
v Informačním centru v Muzeu

Hlučínska

Cena časopisu činí 35 Kč

Vážení spoluobčané,

blíží se léto, na které se určitě všichni těšíme. Děti na prázdniny, rodiny 
na dovolené a senioři na teplé počasí, aby mohli trávit čas venku na zahra-
dě nebo na lavičce s přáteli. Věřím, že si každý najde chvilku na příjemný 
zážitek se svými blízkými.

Vedení města připravilo prostřednictvím kulturních a sportovních or-
ganizací občanům několik možnosti pobavení. Rádi vás na nich uvidíme.  
Poslední červnový víkend bude patřit Hlučínským slavnostem. Mrzí mě, že 
se letos neuskuteční vzpomínková akce s přehlídkou armádní techniky na 
bunkrech v Darkovičkách. Byla to jedna z tradičních akcí, která přilákala 
až patnáct tisíc návštěvníků. Ještě před deseti léty byla tato akce každým 
rokem. Pak jednou za dva roky a letos poprvé ani po dvou letech nebude. I 
toto je projev ekonomické krize společnosti, na kterou se musíme připravit.

Léto je ale také dobou na práci, kterou nejde udělat v zimě. Máme na-
plánované některé stavební práce na vylepšení infrastruktury města. Za-
teplení několika veřejných budov, opravu cesty nebo přístavbu pavilonu k 
základní škole. S ohledem na finanční možnosti se zaměřujeme na stavby, 
na které dostaneme část prostředků z dotací. Důležitá ale je i potřebnost 
staveb. Takovým úkolem je právě přístavba školy v Darkovičkách, kde se 

rodí tolik dětí, že kapacita školy už nestačí. V situaci, kdy už několik let po 
sobě klesá ročně počet obyvatel města asi o stovku, je přírůstek dětí ra-
dost. Škola musí být. Na mnohé další potřebné investice si musíme počkat.

Všem přeji krásné sluneční  dny a školákům úspěšný konec školního roku 
a výborné známky na vysvědčení.

Pavol Kubuš
starosta



Jste osobou se zdravotním postižením? Z Moravskoslezského 
kraje, nezaměstnaní déle než 6 měsíců a chcete to změnit? Za-
pojte se do projektu Společně k pracovnímu uplatnění!

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. realizuje 
od 1. 6. 2012 do 31. 3. 2014 projekt s názvem Společně k pracovnímu uplat-
nění. Projekt je určen osobám se zdravotním postižením, které jsou neza-
městnány déle než 6 měsíců. Projekt má za cíl zvýšit zaměstnatelnost těchto 
osob a pomoci jim získat uplatnění na trhu práce. 

Účastník projektu nejdříve prochází základním Poradenským programem, 
který se zaměřuje na sestavení životopisu a motivačního dopisu, orientaci na 
portálech nabízejících práci, využívání všech možností při hledání práce, ná-
cvik pracovního pohovoru, apod. Následně je možné na doporučení sociální-
ho pracovníka účastnit se dalších aktivit, které projekt nabízí: Rekvalifikační 
kurzy, Pracovně-bilanční diagnostika, Individuální psychologické poraden-
ství či Podpůrné a motivační aktivity.

Podporu k pracovnímu uplatnění osob se zdravotním postižením mohou 
využít rovněž i zaměstnavatelé, a to prostřednictvím aktivity Podpora uplat-
nění na trhu práce, kdy můžeme poskytnout příspěvek na mzdové náklady po 
dobu 6 měsíců pro osobu zdravotně postiženou, které zaměstnavatel vytvoří 
nové pracovní místo. Projekt je spolufinancován EU a ČR. Veškeré aktivi-
ty projektu jsou pro účastníky zdarma. Projekt je realizován na celém území 
Moravskoslezského kraje. Bližší informace jsou k dispozici na webových 
stránkách organizace (www.czp-msk.cz), či detašovaných pracovištích Cen-
tra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.  v Opavě, Ostravě, 
Frýdku-Místku, Novém Jičíně a Bruntále.                              Eva Náhlíková

      [03] hlučínskénoviny

Město Hlučín, jako člen Národní sítě 
zdravých měst, se do celostátní kampaně 
„Dny bez úrazů“ v letošním roce zapojuje 
již pošesté. Veškeré aktivity „Národní sítě 
zdravých měst“ směřují k tomu,  aby se 
občanům těchto měst co nejlépe žilo a aby 
jim samospráva k životu vytvořila co nej-
vhodnější podmínky. Kampaň „Dny bez 
úrazů a zdraví“ jsou zaměřeny zejména 
na prevenci úrazů, zlepšování zdravotní-
ho stavu obyvatelstva a s tím související 
osvětu.

Úrazy bohužel představují stále velmi závažný 
zdravotnický, ekonomický a společenský problém 
na celém světě, jsou ve vyspělých státech příčinou 
více než 40 % úmrtí dětí od 0 do14 let. Velké pro-
cento úrazů tvoří úrazy způsobené při dopravních 
nehodách, sportovních aktivitách, dále popáleni-
ny, pády a v některých zemích i  zranění střelnou 
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 a cyklistů. Také 
senioři jsou ve zvýšené míře ohroženou skupinou.

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 
dvě osvětové akce pro školní mládež:

Přednášky pořádané Českým  červeným křížem 
pro žáky I. stupně základních škol o první pomo-
ci a prevenci úrazů, které proběhnou od 17.do 21. 
června na šesti školách.

Pro dospívající mládež jsme letos opět připravili 
přednášky na velmi závažné a aktuální téma men-
tální anorexie, což je nemoc, která nastupuje nej-
častěji v pubertě a adolescenci a postihuje v 95% 
dívky. Vyznačuje se zejména odmítáním udržovat 
svou tělesnou hmotnost na či nad minimální vá-
hou vzhledem k věku a výšce.  BMI (Body Mass 
Index) klesá pod 17,5. Tuto extrémně nízkou 
hmotnost si nemocný způsobuje sám - odmítáním 
jídla, neúměrným cvičením, zvracením či užívá-
ním projímadel. Přednášky  na toto téma proběh-
nou na všech hlučínských základních školách 24. 
června. Přednášejícími budou tak jako v minulých 
letech studenti Slezského gymnázia z Opavy, kteří 
se v rámci projektu Help P3 této problematice již 
dlouhodobě věnují.

Soňa Prášková
koordinátor projektu Zdravé město

Dny bez úrazů a zdraví v Hlučíně Sezóna sekání trávy začala
Pokud chcete mít hezkou zahrádku, tak 
musíte pravidelně sekat trávu. Bohužel se 
v poslední době opět objevují stížností ob-
čanů na zvýšený hluk ze sekaček a křovi-
nořezů.

Rádi bychom proto upozornili, na omezení hlu-
ku, které ve městě upravuje obecně závazná vy-
hláška č. 7 z roku 2009. Ta jednoznačně stanoví, 
že jakoukoliv práci nebo činnost spojenou s pou-
žíváním sekaček na trávu, křovinořezů, kotoučo-
vých a motorových pil, brusek či rozbrušovaček, 
je možné vykonávat na celém území města Hlu-
čína pouze od pondělí do pátku od 06.00 hod. do 
20.00 hod a v sobotu od 06.00 hod. do 18.00 hod.

Každý je povinen zdržet se o nedělích, v době 
nočního klidu, od pondělí do pátku od 20.00 hod. 
do 22.00 hod. a o sobotách od 18.00 hod. do 22.00 
hod. veškerých prácí či činností spojených s pou-
žíváním těchto zařízení.

(mp)

Společně k pracovnímu uplatnění

S velkým zájmem se setkala in-
teraktivní výstava IQ parku Li-
berec, která probíhá v Červe-
ném kostele do 13. června 2013. 
Výstava je určena pro celou ro-
dinu a zájemci si na ni kromě 
samotné prohlídky procvičí i své 
logické dovednosti.

Výstava je plná kvízů, které  si návštěvníci mohou zkusit vyřešit. Třeba hla-
volam složený z kruhů, zkoumání optických klamů nebo přístroj, do kterého 
si mohou obtisknout své tělo. Největší atrakcí je ale určitě velký kovový Tles-
kačův ježek v kleci. Nemáte zájem si ho zkusit vytáhnout?

Výstava je otevřena vždy Po-Pá  9.00 -13.00, St 14.00 -18.00, Ne 13.00-
16.30, mimo 2. 6.2013.

Ježek v kleci v Červeném kostele

V Hlučíně bylo otevřeno nové chráněné bydlení. V bytě 2 + kk, 
který se nachází na ul. Viléma Balarina, nalezly nový domov 2 
ženy s mentálním a kombinovaným postižením. 

K dispozici mají byt se zahrádkou, vybavení bytu odpovídá standardu běž-
né domácnosti. Projekt mohl být realizován jen díky vstřícnosti zřizovatele 
a byl hrazen z rozpočtu Moravskoslezského kraje.  Díky vzniku této služby 
došlo ke snížení kapacity služby domova pro osoby se zdravotním postiže-
ním Fontána, příspěvková organizace.

Chráněné bydlení pomůže postiženým

Letní změna jízdních řádů linek č. 34 a č. 56
V termínu od 30. června 2013 do 31. srpna 2013 dojde vzhledem k menšímu vytížení spojů

v době prázdnin k částečné úpravě jízdních řádů u autobusových linek č. 34 a č. 56.
Bližší informace včetně aktuálních jízdních řádů naleznete na adrese www.dpo.cz.
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O dobré nápady není ve škole nouze. Od 
minulého roku slouží žákům na zahra-
dě venkovní učebna a letos škola získala 
grant společnosti IKEA na projekt pod 
názvem „Spolu s vámi“. Jeho prostřed-
nictvím se podařilo neformálně zapojit do 
úpravy okolí školy žáky, rodiče a širší ve-
řejnost.

Škola obdržela finanční příspěvek, za který se 
rozhodla upravit na zahradě okolí sochy Panny 
Marie, která je kulturní památkou. „Celou akci 
jsme pojali trochu netradičně. Pro děti jsme při-
pravili celodenní program na zahradě školy. Měly 
tak možnost se zapojit do práce na úpravě oko-
lí sochy, kde vznikl koutek poznání a učení, ale 
současně zažít zajímavý den zaměřený na ekolo-
gii a přírodu,“ přibližuje pozadí celé akce ředitel-
ka školy Monika Kamradková.

Zatímco část dětí pomáhala maminkám při úpra-
vě záhonů  a výsadbě květin a stromů, tak ostatní 
děti plnily úkoly na zahradě. Děti jsou vedeny k 
vlastní zodpovědnosti a proto se rozdělily do sku-
pin bez ohledu na věk, kde vedoucím každé sku-
piny byl žák z nejvyššího ročníku. Jednotlivé sku-
piny pak postupně prošly celkem 15 stanovišť, na 
kterých měly za úkol plnit různé úkoly. Ty byly 
zaměřeny nejen na jejich znalosti o přírodě, ale 
i pohybové aktivity. Na některých děti poznávaly 
větvičky stromů nebo různé půdní živočichy, na 
jiných zase běhaly přes překážkovou dráhu nebo 
závodily na chůdách. Asi nejvíce smíchu a zábavy 
si užily na stanovištích, kde měly za úkol pozná-
vat hmatem předměty umístěné v pytli a se zavá-
zanýma očima poznat jídla podle chuti.

„Jsem ráda, že se na celé akci spontánně podí-
lelo tolik lidí. Rodiče nám pomohli na jednotli-
vých stanovištích. Maminky se pustily do úpravy 
záhonů a spolu s dětmi zasazovaly stromky a keře. 
Naši důchodci nám pomohli s usazením obrubní-
ků kolem záhonů a dost práce bylo i s přípravou. 
Museli jsme nakoupit rostliny, krycí plachty, štěp-

ky a stromy. Myslím ale, že se dobrá věc podařila 
a naše zahrada je zase o něco hezčí. Nově vybu-
dovaný koutek bude sloužit při výuce v přírodo-
vědných předmětech, ale i ke hrám, které k ma-
lým školákům neodmyslitelně patří,“ říká Monika 
Kamradková.

Na akci se přišel podívat i místostarosta Alfons 
Laňka, který školáky pozdravil a poděkoval všem 
rodičům za nezištnou pomoc. „V letošním roce 
máme v plánu postavit přístavbu a rozšířit ško-
lu o odborné učebny a postavit novou šatnu. Na 
úpravy je vyčleněno z rozpočtu zhruba 7 milionů 
korun. V současné době se vyřizuje stavební po-
volení a věřím, že práce začnou už v červnu, aby 
děti po prázdninách přišly už do nového,“ odhalu-
je nejbližší plány na úpravě školy místostarosta.

Příští  školní rok se do školy chystá nastoupit 26 
nových prvňáčků a škola se tak o svou budoucnost 
bát nemusí.

(mp)

Škola v Darkovičkách je zase o něco hezčí
Skákání v pytlích, jízda na koloběžce, hod 
na cíl, to je jen zlomek disciplín, ve kte-
rých se utkaly děti při Sportovním sko-
tačení se školní družinou, které proběhlo 
30. 4. 2013 od 15:00 - 16:30 hodin.

Na ploše víceúčelového hřiště Základní školy dr. 
Miroslava Tyrše se sešli nejenom žáci naší školy, 
ale také děti z blízkého okolí a budoucí prvňáč-
ci. Počasí našemu sportovnímu zápolení opravdu 
přálo a tak se celá akce stala i veselým přivítá-
ním jara.

Mezi jinými aktivitami si budoucí prvňáčci a 
především jejich rodiče prohlédli zázemí a vyba-
vení školní družiny. Budoucí spolužáci se „otr-
kali“, navázali nová přátelství napříč věkovými 
skupinami. Naše školní družina tak využila příle-
žitosti plně se prezentovat jako vhodná alternativa 
pro trávení času po vyučování. Skotačení je další 
z řady mnoha akcí, které pořádáme napříč celým 
školním rokem. Tak, jak už je našim zvykem, od-
měněni nebyli jen vítězové, ale všichni zúčastně-
ní.

Ivana Bukačová
vychovatelka ŠD

Skotačení s družinou

Ve středu 24. dubna se na Základní škole 
dr. Miroslava Tyrše konal již tradiční Den 
otevřených dveří. Nejvíce zvědaví byli jis-
tě rodiče předškoláků.

Měli možnost podívat se do vyučování v první 
třídě, aby si udělali představu, co jejich děti čeká, 
a mohli si prohlédnout celou školu včetně jídel-
ny a školní družiny, kde budoucí prvňáčci už v 
příštím školním roce budou trávit čas po vyučová-
ní. Také rodiče letošních prvňáčků zajímalo, jak si 
děti vedou přímo ve vyučování, a nutno říci, že i 
my, „ostřílení“ rodiče druháků a třeťáků, jsme se 
dozvěděli ledacos zajímavého. Třeba to, jak bra-
vurně paní učitelky zvládají naše neposedné rato-
lesti a kolik práce s nimi stihnou za jedinou vy-
učovací hodinu udělat.

Na chodbě školy si návštěvníci mohli prohléd-
nout výstavku výrobků dětí z keramického krouž-
ku a ve vestibulu se na velké obrazovce promíta-
ly snímky ze školních akcí, k velké radosti dětí, 
které na nich každou přestávku hledaly sebe a své 
kamarády.

Jsme rádi, že se naše škola takto otevírá i rodi-
čům svých žáků, a těšíme se na další školní akce.

Klára Ježková

ZŠ otevřená rodičům 
a veřejnosti

D o p o r u č e n í
Pro urychlení Vašeho odbavení  na registru vozidel doporučujeme 
všem žadatelům o provedení  změny u silničních vozidel dostavit

se na pracoviště registru vozidel s již vyplněnou žádostí,
kterou je možno nalézt na webových stránkách:

www.hlucin.cz - odkaz Formuláře/Doprava – registr vozidel a zvláštní užívání
(je k dispozici příslušný interaktivní formulář)

www.mdcr.cz - odkaz Silniční doprava/ Elektronické
formuláře dopravně správních agend

    Elektronické formuláře
(je k dispozici příslušný interaktivní formulář)

Vaše návštěva registru vozidel se správně vyplněným
a vytištěným formulářem tak urychlí Vaše odbavení.

Za pochopení děkuje kolektiv pracovníků
registru vozidel odboru dopravy a silničního hospodářství 
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V souvislosti s účinností novely stavební-
ho zákona se množí případy, kdy dochá-
zí k provádění  staveb v rozporu se záko-
nem a následně k pokutování stavebníků  
ze strany stavebního úřadu.

Souvisí to především se stavbami, které občané 
kupují přímo jako hotové výrobky. Jedná se např. 
o bazény nebo zahradní domky. Od prodávajícího 
se dozví, že k této stavbě nepotřebují stavební po-
volení ani ohlášení u stavebního úřadu. To je sice 
pravda, jenže není celá.

Stavební  zákon stanoví určité druhy staveb, k 
jejichž realizaci není třeba stavební povolení ani 
ohlášení. Jde o stavby do 25 m2, zimní zahrady, 
skleníky do 40 m2, bazény do 40 m2 zastavěné plo-
chy či stavební úpravy energetických vedení, vo-
dovodů a kanalizací. V návaznosti na to se mnoho 
stavebníků domnívá, že takovouto stavbu mohou 
realizovat, aniž by potřebovali jakýkoliv doklad 
ze stavebního úřadu. To je ale omyl!

Platný stavební zákon stanoví, že umisťovat 
stavby nebo zařízení lze jen na základě územního 
rozhodnutí  a proto je nutno i k těmto stavbám vy-
řídit před jejich realizací územní rozhodnutí popř. 
územní souhlas na příslušném stavebním úřadě. 

Chystáte se postavit bazén nebo zahradní domek?
Dále stavební zákon rovněž stanoví, které stavby 
toto územní rozhodnutí nevyžadují.

Kombinací  těchto ustanovení stavebního záko-
na je pak možné rozdělit stavby na čtyři kategorie:

1. stavby, které nevyžadují územní rozhodnu-
tí  ani stavební povolení nebo ohlášení a je mož-
no je realizovat bez dokladu vydaného stavebním 
úřadem,

2.  stavby, které vyžadují pouze územní rozhod-
nutí resp. územní souhlas,

3. stavby, které nevyžadují územní rozhodnutí, 
ale vyžadují stavební povolení resp. ohlášení,

4.  stavby vyžadující jak územní rozhodnutí, tak 
stavební povolení nebo ohlášení.

Například bazén do 40 m2 umístěný ve vzdále-
nosti větší než 2 m od pozemkové hranice, nevy-
žaduje územní rozhodnutí ani stavební povolení a 
lze jej postavit bez jakéhokoliv rozhodnutí staveb-
ního úřadu. Ale v případě že je jeho plocha větší 
než 40 m2 nebo je umístěný blíže než 2 m od po-
zemkové hranice, již vyžaduje územní rozhodnu-
tí popř. stavební povolení nebo ohlášení stavební-
mu úřadu.

Z tohoto jednoduchého případu je zřejmé, že to 
jak se bude stavba povolovat, závisí na její zasta-
věné ploše, výšce, umístění na pozemku ve vztahu 
k pozemkovým hranicím a jejím plánovaném vyu-
žití nebo technickém provedení.

Pokud si stavebník není jistý, zda stavbu může 
stavět a za jakých podmínek, je nejlépe se obrátit 
na příslušný stavební úřad, kde s ním jeho záměr 
projednají a poskytnou mu další informace a po-
radí jaké doklady případně jaká rozhodnutí, kon-
krétní stavba vyžaduje. Vyhne se tak případným 
nepříjemnostem a problémům se sousedy.

Každým rokem jsou druhou květnovou 
neděli květinářství  přeplněná voňavými 
kyticemi a maminky čekají, čím je jejich 
ratolesti potěší. Těm malým pomáhají s 
výběrem tatínkové a učit dělat někomu 
blízkému radost nezapomínají ani vyuču-
jící na základních školách.

Na Základní škole dr. Miroslava Tyrše si děti 1. 
–  5. ročníku připravily rovnou hodinový program, 
v němž každá maminka mohla spatřit svou šikov-
nou ratolest. Všechny děti jsou v něčem dobré a 

všechny jsou schopné svým přednesem, zpěvem 
či tancem vykouzlit na tváři maminky úsměv a 
možná i slzičky štěstí.

Za všechny maminky děkuji dětem a paním uči-
telkám za přípravu hudebních, tanečních i mluve-
ných čísel programu, za příjemnou, přátelskou a 
poklidnou atmosféru, kterou dokázaly spolu s dět-
mi nejen pro nás – maminky, vytvořit.

Monika Tomisová
vyučující a maminka

ze ZŠ dr. M. Tyrše

Největší radost udělá mamince její  dítě

Před pěti lety jsme u nás v ZŠ Hlučín-
-Darkovičky započali tradici návštěv 
budoucích prvňáčků ve škole a nazvali 
jsme ji „Hurá budu školákem“.

Jen co děti absolvují zápis do 1. třídy, jsou spo-
lečně s rodiči pozvány na tři odpolední setkání. 
Nejedná se ovšem o posezení u prostřeného sto-
lu, ale jde nám hlavně o to, aby se děti seznámi-
ly s prostředím školy, s učitelkami, které je bu-
dou školní docházkou provázet.

Zároveň si vyzkoušejí práci ve skupinách, kde 
upevňují doposud získané dovednosti – prová-
dějí uvolňovací cviky, rozeznávají barvy a ge-
ometrické tvary, pozorně naslouchají pohádce 

nebo kreslí svůj osobní erb. Rodiče jsou zase se-
znamováni se způsobem výuky a režimem ško-
láků, dostávají praktické rady pro dobrý start ve 
škole.

Nás učitelky letos mile překvapilo, že účast na 
setkáních byla téměř stoprocentní a pokud se 
děti s rodiči nemohly dostavit, zajímali se o pro-
meškaný program i zadané „úkoly“.

Po posledním květnovém setkání se zdá, že 
jsou děti na zahájení nové životní etapy příjem-
ně naladěny a my jim upřímně přejeme, ať je je-
jich houževnatost a spokojenost trvalá a těšíme 
se na setkání v novém školním roce.           

 Eva Blažková

Hurá, budu školákem v Darkovičkách

Psí výstava, která se v polovině května ko-
nala tradičně na břehu hlučínské štěrkov-
ny, přitáhla pozornost návštěvníků k více 
jak čtyřem stovkám psů nejen z České re-
publiky, ale i zahraničí.

Mezinárodní byla i obsaha rozhodčích, kteří v 
řadě kategorií rozhodovali o nejkrásnějších psech 
jednotlivých plemen. A že jich bylo u jezera k vi-
dění. Na své si přišli nejen milovníci známějších 
plemen, ale i těch méně známých a exotických.  
Nechyběli největší psi na naší planetě - vlkodavo-
vé, kterým hrdě sekundovaly z opačného pólu či-
vavy. Kontrastem bylo vedle chundelatých psíků 
jako jsou pudlíci nebo bišonci i několik exemplářů 
z plemene psů bezsrstých - tzv. naháči (na snímku 
peruánský naháč Alejandro). 

Psí šampióni u jezera

V DDM Hlučín  řadu let probíhá pro děti 
od 7 – 15 let kroužek stolního tenisu.

Již vloni se děti účastnily okresního přeboru 2. 
třídy starších žáků v okrese Opava, kde se umístili 
na čtvrtém místě. Letos získali krásné druhé místo 
v obsazení: Lis Ludvík, Kania Jan, Bauer Nikolas, 
Jarošek Adam, Kowalczik Lukáš, Štěpán Domi-
nik, Šafarčík Jakub, Jaroš Jan a Tuma Filip.

Letošní nadějní nováčci obsazují i přední  příčky 
různých turnajů pořádaných jinými sportovními 
středisky. Poděkování za úspěšné vedení dětí pa-
tří trenérům Petru Vondráčkovi a Ivanu Ciganovi 
a také rodičům dětí za podporu a volný čas, který 
jim při sportování věnují.

(kl)

Úspěch stolních tenistů



Koncem měsíce dubna 2013 Studentský 
komorní orchestr ze Základní umělecké 
školy P. J. Vejvanovského, Hlučín, pod ve-
dením paní Ireny Dřevjané, úspěšně re-
prezentoval město Hlučín i české umělec-
ké školství a při svém koncertu roztleskal 
sál v Köttmannsdorfu v rakouských Ko-
rutanech.

Před třemi léty v dubnu 2010 byla v Köttmanns-
dorfu podepsána smlouva o spolupráci mezi tam-
ní Musikschule a hlučínskou základní uměleckou 
školou. Iniciátorem spolupráce byl Antonín Viliš, 
koncertní kytarista, rodák z Hlučína, který studo-
val v Grazu a nyní v Korutanech vyučuje hře na 
kytaru.  Když nás před třemi léty přijímal ředi-
tel Musikschule pan Thomas Travnik, nacházela 
se hudební škola ve starší budově. Letos jsme se 
nestačili divit, když nás ředitel partnerské školy s 
Tondou Vilišem vítal před nádhernou novou bu-
dovou hudební školy, postavenou nákladem 1,5 
milionů EUR.

Vzájemné vztahy mezi oběma školami jsou vel-
mi čilé. V roce 2011 koncertoval v Hlučíně Bla-

Concerto grosso sorchester z Köttmannsdorfu, v loňském roce hos-
tovala pod Alpami mládežnická skupina Secec 
Mazec Band.

Letošní společný koncert nesl název Concerto 
grosso. Hlučínský Studentský komorní orchestr 
přednesl, mimo jiné, skladby F. A. Kummera, P. J. 
Vejvanovského G. F. Händela, J. S. Bacha, Beat-
les. Sólová vystoupení předvedli Kryštof Koska, 
Marek Lipus, Antonín Viliš, Alena Hanousková 
a Jana Hajnová. Naši mladí hudebníci předvedli 
mimořádný výkon, který byl oceněn mohutným 
potleskem, čímž si diváci vynutili dva přídavky. 
Rovněž po skončení koncertu nešetřili naši hos-
titelé slovy uznání a obdivu. Na koncertu se dále 
představil domácí Kytarový orchestr, a Bigband 
Rosental.

Přátelé z Köttmannsdorfu pro nás připravili bo-
hatý doprovodný program. Na radnici nás přiví-
tal starosta obce pan Joseph Liendl. Prohlédli jsme 
si doslova od střechy po sklepy Státní divadlo v 
Klagenfurtu, prošli se centrem města, shlédli ve 
Veldenu na břehu jezera Wörthersee koncert pěti 
Big Bandů.

Köttmannsdorf je malebná vesnice jižně od 
Klagenfurtu s 2.900 obyvateli. Domluvíte se zde 
nejen němčinou, ale i slovinštinou. Do Slovinska 
to již není daleko, za krásného jarního počasí jsme 
na obzoru obdivovali vrcholy pohoří Karavanky.

Poděkování za organizaci a financování celé akce 
patří ZUŠ Hlučín a její ředitelce Evě Niedobové, 
Sdružení rodičů při ZUŠ a předsedovi MVDr. Jin-
dřichu Koskovi a Městu Hlučín. 

Bernard Ostárek
člen zastupitelstva Města Hlučína
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O víkendu 11. a 12. 5. 2013 se konal v 
Kulturním domě v Hlučíně  16. ročník 
taneční soutěže Hlučínský talent. Tato 
akce se datuje už od roku 1994. Akci po-
řádá Dům dětí  a mládeže Hlučín ve spo-
lupráci s Kulturním centrem a městem 
Hlučín.

Soutěže se zúčastnilo 632 přihlášených taneč-
níků z celého Moravskoslezského kraje. Soutěž 
se těší  velké oblibě a i letos se zúčastnily soubo-
ry z Hlučína, Ostravy, Opavy, Havířova, Třince, 
Rýmařova, Frýdku - Místku, Bohumína, Polan-
ky nad Odrou, Studénky, Karviné, Rychvaldu a 
Vítkova.

Celou soutěž kvalitně a vtipně  moderovali Jiří 
Cileček a Jan Gavelčík z ostravského rádia Čas.

Celkem se uskutečnila vystoupení  v osmi kate-
goriích. V sobotu dominoval moderní tanec (hip 
hop, street dance...) a v neděli proběhla vystou-
pení scénického tance. V obou soutěžních dnech 
byl taneční sál zaplněn jak vystupujícími soubo-
ry tak diváky. Ani letos soubory svými choreo-
grafiemi nezklamaly ani diváky ani odbornou 
porotu.

Přestože se jedná o amatérské  soubory převáž-
ně pracující pod Domy dětí a mládeže, Středisky 
volného času a Základními uměleckými škola-
mi, předvádějí opravdu vysoké výkony.

Jednotliví vítězové byli oceněni poháry, diplo-
my, koláči, kyticemi i věcnými cenami. Všich-
ni vystupující si pak odváželi cereálie a pamět-

Hlučínský talent opět rozezvučel Kulturní dům

Občanské sdružení  Elim působí v Opa-
vě od roku 1998 a dobrovolnické centrum 
funguje od roku 2002. Během více než de-
setileté činnosti jím prošlo přes 1500 dob-
rovolníků. Dnes má sdružení téměř 100 
dobrovolníků, kteří působí v sociálních, 
zdravotních a školních zařízeních v Opa-
vě, Bruntále, Krnově, Vítkově, Hlučíně a 
okolí. Právě v Hlučíně je ale zájemců o 
tuto práci stále málo.

Hlavním posláním dobrovolnického centra je 
propagace, rozvoj a podpora dobrovolnictví. Pro 
středoškoláky je dobrovolnictví jednou z mála 
možností, jak získat praxi v sociální sféře, která 
je nutná pro přijetí na humanitně zaměřené vyso-
ké školy. Dobrovolníkem se může stát každý, kdo 
ze své dobré vůle, ve volném čase a bez nároku na 
finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch ji-
ných lidí. Může to být kdokoliv, komu je víc než 
15 let a má čistý trestní rejstřík, protože každý z 
nás umí něco, co může poskytnout ostatním.

Centrum nabízí specializované programy, kte-
rých se může dobrovolník zúčastnit. V programu  
Do – učení může doučovat děti ze sociálně sla-
bých rodin a jinak potřebné na základních školách 
nebo v prostorách centra Elim. Právě nyní hledá 
sdružení v Hlučíně a okolí dobrovolníky na tuto 
aktivitu.

V programu Pět P se student starší 18 let může 
stát kamarádem dítěte ve věku od 6 do 15 let, kte-
ré má nějaký problém. I zde v této chvíli nutně po-
třebují studenty, kteří by jedno odpoledne v týdnu 
po dobu deseti měsíců pomáhali školákům, kte-
ří to vinou nepříjemných okolností mají v životě 
těžší. Společně chodí na hřiště, do muzea a děla-
jí, co je baví. Dítě má vedle sebe člověka, který si 
na ně udělá čas, má se komu svěřit, s kým si hrát 
a rozvíjet své dovednosti. Student získá zkušenos-
ti, proškolení v oblasti psychologie i osobnostního 
rozvoje a v neposlední řadě se seznámí s podobně 
naladěnými vrstevníky. V rámci pravidelných su-
pervizí také získá zpětnou vazbu pro svou práci.

Vzhledem k tomu, že Elim Opava o.s. začal po-
skytovat služby také pěstounským rodinám, roz-
jíždí se ve všech zmíněných městech nový pro-
gram dobrovolnictví pro pěstounské rodiny.

Dalším programem je dobrovolnictví pro veřej-
nost, nezaměstnané a aktivní seniory. Díky dobro-
volnictví mohou zájemci docházet do sociálních 
a zdravotních zařízení a cítit se užiteční. Sdruže-
ní spolupracuje s cca 50 organizacemi. Nezaměst-
naní mohou díky dobrovolnictví získat potřebnou 
praxi v sociálních a zdravotnických zařízeních.

Aktivním seniorům je určen program 3G propo-
jení třech generací, kde mohou dělat náhradní ba-
bičku nebo dědečka dítěti z rodiny, která žádné-
ho nemá. Úžasné propojení „náhradní babičky“ se 
povedlo ve Vítkově, kde se do programu zapojila 
vietnamská rodina.

Pokud se chcete stát dobrovolníkem a udě-
lat něco dobrého pro sebe i ostatní, můžete kon-
taktovat koordinátorku dobrovolnického centra: 
J. Pirunčíkovou, tel. 775 938 563 nebo E-mail: 
dobrovolnici@elimopava, www.elimopava.cz, 
facebook: dobrovolniciopava.

Chcete pomáhat 
a přitom získat praxi?

ní medaile s logem soutěže. V obou soutěžních 
dnech byla navíc poslední kategorie odměněna 
dárkovými poukazy na ošetření pleti. Rovněž 
byly oceněny nejlepší choreografie a kostýmy.

Ocenění si ovšem nezaslouží jen samotné sou-
bory, ale také všichni pracovníci Domu dětí a 
mládeže Hlučín, kteří se na celé přípravě akce 
podíleli. Rovněž pracovníci Kulturního centra, 
kteří pomáhali s přípravou a propagací tohoto 
dvoudenního tanečního maratonu a přispěli k 
plynulému a bezpečnému průběhu celé soutěže. 

Dík patří rovněž všem sponzorům LinuxBox. 
cz, Lena hračky, pekařství Gobe Píšť, Nestle 
Nesquik, Develop centurm s.r.o., Klia květino-
vé studio, Motorest a restaurace Laguna a Bar 
Grundig Milan Kania.

Letošní ročník je již za námi, ale organizátoři 
již nyní mají několik nových nápadů, jak při-
spět k dalšímu stejně vydařenému ročníku.
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Kamarád je člověk, který nás nikdy ne-
zklame, je nablízku, když jej potřebu-
jeme, zajímá se o nás, dokáže se s námi 
smát... Název „Kamarád“ měl rovněž 
projektový den, jenž proběhl na naší ško-
le na ulici Generála Svobody. 7. května.

Byl součástí celoročního projektu „Partnerství a 
kamarádství“ podporovaného Moravskoslezským 
krajem jako prevence rizikových projevů chování.

Žáci školy se se svými učiteli již od září snaží 
budovat zdravé školní klima založené na vzájem-
ném poznání a důvěře. Pondělní ranní chvilky na-
vozují týdenní náplň, radosti i problémy. Školní 
aktéři společně řeší modelové situace zaměřené na 
správné vzory chování, zdravý životní styl i od-
bourávání nesprávných návyků. Součástí projek-

tu je také návštěva aquaparku v Kravařích, muzea 
v Opavě, návštěva hlučínského muzea, zhlédnutí 
divadelního představení, besedy a prožitkové pro-
gramy zajišťované společností Renarkon a rov-
něž posledně jmenovaný Den prevence s názvem 
„Kamarád“.  V rámci projektového dne žáci řešili 
hádanky a kvízy, besedovali s pedagogy v komu-
nitním kruhu, zapojovali se do her a soutěží zamě-
řených na zvládání agresivity a stresu, řešili úkoly 
tematicky zaměřených pracovních listů. Své vý-
tvarné výstupy zachycující myšlenky vzájemného 
partnerství žáci doprovodili slovem.

Zbývá jen dodat, aby se vyslovené a řešené stalo 
každodenní skutečností...

Zuzana Harazimová
ZŠ Gen. Svobody 8

Partnerství a kamarádství
V soutěži mladších žáků Okresního kola 
dopravní soutěže, která proběhla 30. dub-
na v Opavě, obsadila 1. místo dvojice 
chlapců Matouš Romanský  a Tomáš Ma-
tulík z hlučínské ZŠ Gen. Svobody.  

Matouš se stal i absolutním vítězem s nejvyšším 
počtem bodů, hned za ním skončil Tomáš. Chlap-
ci společně obdrželi 70 bodů, což je o 11 více než 
tým na 2. místě.  Skvělé!

V soutěži starších žáků se na 3. místě umísti-
la smíšená dvojice Anna Nagyová a Dominik 
Kaňák. Blahopřejeme.

Všichni čtyři zástupci školy museli prokázat 
své znalosti v řešení dopravních testů, znalosti ze 
zdravovědy – poskytování první pomoci a také 
předvést své cyklistické umění v jízdě na kole při 
tzv. jízdě zručnosti.  Za vzornou  reprezentaci ško-
ly jim náleží pochvala ředitelky školy.

Marcela Vyhlídalová

Kluci uspěli v dopravní soutěži

Pálení čarodějnic se na ZŠ Hornická sta-
lo tradicí. 

Zatímco žáci 5. tříd připravili program pro své 
mladší spolužáky z I. stupně, kteří se účastnili v 
nápaditých čarodějnických maskách sportovních 
disciplín – čarodějnická jízda, slepičí krok, elixír, 
kouzelné košťátko, čáry máry, obušku z pytle ven 
a jiné, tak žáci vyššího stupně si jako každý rok 
chystali své čarodějnice. 

Každá třída si vyrobila jednu, se kterou pak sou-
těžila. Vyrobené čarodějnice byly vystaveny na 
hlavní chodbě školy a porota vše bedlivě hodno-
tila. Nutno podotknout, že se všechny třídy velmi 
snažily a mnohé čarodějnice byly prostě kouzel-
né. Dnem D se pak stalo úterý 30. 4. 2013, když 
se shromáždil celý vyšší stupeň na hlavní chodbě 
a následně se jednotlivé třídy se svými čarodějni-

cemi vydaly  kolem školysměrem ke školní druži-
ně. Tam již byla nachystaná vatra. Celý průvod byl 
také ozvláštněn tím, že někteří žáci byli oblečeni 
ve  vtipných čarodějnických kostýmech a účesech. 

Nakonec byly všechny čarodějnice jedna po dru-
hé hozeny do ohně a spáleny.               Iva Landová 

Jana Schindlerová

Čarodějnický den na ZŠ Hornická 
Duben byl na ZŠ Hornická ve znamení 
přijímacích zkoušek do třídy s rozšíře-
nou výukou matematiky a přírodověd-
ných předmětů.

Žáci, kteří se přihlásili, museli vykonat psy-
chologický test a dva matematické testy, z 
nichž jeden byl z klasické matematiky a druhý 
se zaměřením na logické myšlení. Žáci moh-
li být také přijati na základě úspěšného řešení 
okresního kola matematické olympiády. Zájem 
o studium ve specializované třídě byl velký, 
ale přijato mohlo být 30 nejlepších žáků. Pře-
jeme jim hodně úspěchů.

Vážení rodiče, nabízíme vašim dětem, kte-
ré neuspěly u přijímacího řízení na Gymnázi-
um v Hlučíně a mají hlubší zájem o matema-
tiku, možnost navštěvovat od školního roku 
2013/2014 osmou třídu s rozšířenou výukou 
matematiky a přírodovědných předmětů na 
naší škole. Žáci z těchto tříd mívají velmi dob-
ré výsledky v olympiádách a jsou úspěšní u 
přijímacích zkoušek na střední školy. Stačí jen 
vykonat písemnou zkoušku z matematiky, kte-
rá se uskuteční v červnu. 

Bližší informace vám poskytne vedení ZŠ 
Hlučín, Hornická 7 na tel. č. 595 041 377 nebo 
e-mailu: hlucin@zshornicka.cz                                   
                         Martin Franek

ředitel školy

Přijímací zkoušky na ZŠ Hornická

Nepřízeň počasí bohužel neumožnila or-
ganizátorům připravit a uspořádat Má-
jovou veselici Rovniny v plánovaném ter-
mínu 11. května. Vydatný celodenní déšť 
akci znemožnil. Byla proto přesunuta na 
22. června.

Už to sice nebude Májová veselice, ale pouze 
Veselice, takže veselit se můžeme i tak. veselice 
se uskuteční na fotbalovém hřišti za bývalým agi-
tačním střediskem a od 14 hodin nabídne opravdu 
bohatý program. 

Na své si jistě přijdou děti i dospělí. Připraveny 
budou hry, soutěže a popřípadě i prohlídka klubo-
ven oddílů Zálesák a Orion, které dnes v budově 

střediska sídlí. Vystoupí kapely RDT, ES Band a 
další. Chybět nebude ani večerní rockotéka, pestré 
občerstvení s vinárnou. Na první ročník této rov-
ninské akce jste všichni zváni. Pořadatelé věří, že 
položí základ nové tradice.

Tu už má i další akce, která se uskuteční v červ-
nu na Rovninách, tentokrát v tamní Hospodě 56. 
Konkrétně si na své 27. června přijdou milovní-
ci vína. Druhá hlučínská výstava vín - Nová vína 
roku 2012 nabídne k ochutnání čtyři desítky vín 
od několika moravských vinařů. Informace zá-
jemci najdou na www.novavina.cz.

Vstupné na obě akce je zdarma.
(pif)

Veselice na Rovninách bude v červnu

Nejen punkové kapely slibuje druhý roč-
ník hudebního festivalu Valník na výletě, 
který se 15. června uskuteční na břehu je-
zera v Hlučíně.

Pořadatelé vybrali i rockové skupiny Alkehol a 
Harlej. Kromě nich se představí i legendy sloven-
ského punku Karpina, Zóna A a Slobodná Europa.

Festival se letos výraznou měrou propojil s rádi-
em Čas Rock, které na akci oslaví své 2. narozeni-
ny. Součástí programu tak bude i velký motorkář-
ský sraz. I proto hudební přehlídka dostala nový 
název Moto Valník. Vstupenky jsou v prodeji v 
síti Ticketstream, v Hospodě 56, v Informačním 
centru Hlučín a v opavské Sluně. Areál se pro ná-
vštěvníky otevře ve 13:00.

Valník podruhé

Mezinárodní hudební projekt N.O.H.A. 
a izraelští Acollective budou největší-
mi hvězdami letošního devátého ročníku 
dvoudenního hudebního festivalu Štěr-
kovna Open Music, který se od 2. srpna 
koná na břehu jezera.
„Projekt N.O.H.A. jsme se pokoušeli dostat do 
Hlučína už několik let. Konečně se to podařilo,“ 
řekl za pořadatele David Moravec. Dodal, že ani 
izraelští muzikanti nejsou pro české publikum 
úplně neznámí, protože už se v minulosti předsta-
vili na několika festivalech. Návštěvníci se mohou 

těšit například i na Tata Bojs, No Name, sloven-
skou šansoniérku Szidi Tobias, rockovou legen-
du Tublatanka či skupinu Portless, kterou založili 
muzikanti po odchodu ze Support Lesbiens.

„Letos už začínáme bilancovat. Příští rok osla-
víme desáté narozeniny a chceme návštěvníkům 
v ročníku 2014 představit to nejlepší, co jsme v 
Hlučíně za dobu existence festivalu měli. Ne vše 
se nám ale do programu vejde. Proto jsme někte-
ré kapely pozvali už letos,“ vysvětlil ředitel areálu 
Petr Breitkopf. Bližší informace lze najít na webo-
vých stránkách www.sterkovnamusic.com.

Hlučínská Štěrkovna láká na projekt N.O.H.A. a Acollective
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V rámci oslav 68. výročí osvobození Čes-
koslovenska byl 9. května 2013 za přítom-
nosti generálního konzula Ruska, vedení 
města Hlučína, zástupců Čs. svazu bojov-
níků za svobodu a dalších společenských 
organizací odhalen pomník sovětským 
letcům padlých v závěru 2. světové války 
nedaleko osady Rybárna v katastru obce 
Dobroslavice. 

Na jeho vybudování má největší zásluhu Občan-
ské sdružení Jilešovice v čele s Jiřím Kolářem, 
který hledání leteckých vraků propadl.

Pane Koláři, proč zrovna letadlo v Jilešovicích?
Od mládí  se zajímám o letectví, vojenskou služ-

bu jsem strávil jako letecký  mechanik na letiš-
ti v Košicích, kde se mi dostal do rukou armádní 
časopis Zápisník. Pozorně jsem sledoval pátrá-
ní  po sestřelených letadlech, které zde vycházelo 
na pokračování. Byl zde dopodrobna popsán také 
případ Jilešovice. A odtud byl jen krůček k tomu, 
abych se na tato místa podíval na vlastní oči.

Co je cílem Občanského sdružení Jilešovice?
Bylo založeno v září 2012 s jediným úkolem - vy-

budovat pomníček sestřeleným sovětským letcům 
u Dobroslavic. Do sdružení vstoupili uživatelé in-
ternetových stránek Sbírání.cz, sekce letecká ar-
cheologie. Přihlásili se nadšenci z celé Moravy. Z 
Havířova, Frenštátu, Prostějova, Třebíče a samo-
zřejmě Ostravy.

Zaměřujete se při svých pátráních na konkrét-
ní oblast?

Zajímáme se především o letecké boje v rám-
ci Ostravské operace. Zdrojů informací může být 
vždy několik. Dříve to byly knihy, časopisy a člán-
ky v novinách. V posledních letech samozřejmě in-
ternet a nadšenci z Klubů vojenské historie z celé 
republiky i ze zahraničí. Po zjištění neznámé lo-
kality nastupuje vlastní mravenčí práce, většinou 
začínáme přímo v dané vesnici v hospodě nebo v 
neděli před kostelem. Oslovujeme pamětníky a pá-
tráme po informacích.

Jak je takové pátrání složité?
Pátrání, tak jako většina koníčků, je samozřejmě 

náročné  především na čas a peníze. Platíme ben-
zín, techniku, provozní  výdaje a vše si hradíme ze 
svých prostředků. Někdo lyžuje, hraje tenis nebo 
kulečník, my jezdíme po světě a hledáme letadla.

Co považujete za doposud svůj největší  
úspěch?

Jednoznačně objevení dosud neznámého dopa-
du sovětského stroje Petljakov Pe-2 v Albertovi. 
Ve spolupráci s Leteckým muzeem v Suchdolu nad 
Odrou jsme se podíleli na jeho vyzvednutí. V sou-
časné době se v archívech pátrá po posádce, která 
ve stroji zahynula.

A samozřejmě vybudování pomníku letcům v 
Dobroslavicích, který jsme slavnostně odhalili.

O sestřelených letadlech jste vydali i knihu. 
Kde se k ní mohou zájemci dostat?

Pro své  přátele a příznivce jsme si vydali pub-
likaci „Po stopách zlomených křídel“. Obsahuje 
záznamy z pátrání po čtyřiceti sestřelených stro-
jích v rámci leteckých bojů Ostravské operace, vý-
povědi pamětníků, mapky dopadů a popisy tras k 
lokalitám. Zájemci mohou bližší informace získat 

Pátrání po padlých letcích začíná v hospodě nebo v neděli před kostelem

na stránkách www.sbirani.cz.

Neláká zveřejnění přesných míst dopadů různá 
individua, kterým vůbec nejde o historii?

Dostalo se nám mnoho výtek od kolegů z jiných 
klubů. Jejich obavy o ničení lokalit jsou však neo-
podstatněné. Podíváme-li se blíže na takovou lo-
kalitu, jedná se většinou o nějaký prostor v lese, 
kde vlastně nic není. Všechny části letounů, které 
zůstaly na povrchu, byly již dávno odvezeny těsně 
po dopadu. Badatel musí mít detektor, a co je nej-
horší, musí kopat. Nálezy nejsou pro laika zajíma-
vé. Většinou jsou to drobné kousky pokrouceného 
hliníku. Vezmeme-li v úvahu, že motor a kabina 
letounu může být 5 - 6 metrů hluboko, pro nor-
málního smrtelníka je tato hloubka nedostupná. 
Pokud navíc přihlédneme k vysokým nákladům na 
vyzdvižení letadla a finančně nulový profit z nále-
zu, je jasné, že běžný smrtelník bude raději cho-
vat slepice, než by se pokusil zbohatnout na ko-
pání letadel.

Je běžné, že stavíte na místech dopadu pomníč-
ky?

Letoun A-20-B „Boston“ v Jilešovicích je srdeč-
ní záležitost všech Ostraváků, zajímajících se o le-
teckou archeologii. V dnešní době je moderní sta-
vět s pompou pomníky Američanům, medializuje 
se i německá strana. My, amatérští letečtí arche-
ologové nepohlížíme na politické aspekty. Ostrav-
sko osvobodila Rudá armáda, stovky sovětských 
pilotů zde položily životy. Před dvaceti lety by ni-
kdo z nás nešel stavět pomník ruským vojákům, 
bylo by nám hanba, protože by se jednalo o poli-
tickou záležitost. Dnešní doba však tyto vztahy na-
rovnala. Postavili jsme pomník statečným lidem, 
kteří bojovali za svobodu proti agresorům.

Na co se chystáte v nejbližší době?
Provádíme intenzivní průzkum lokality v Javor-

níkách, v oblasti Frňovského sedla. Předpokláda-

21. dubna 1945  byl poblíž Jilešovic sestřelen americký bombardér A-20-B ,,Boston“, patří-
cí 321 bombardovací letecké divizi, 13. leteckému bombardovacímu pluku. Na místě zahynuli 
dva letci. Velitel stroje gardový kapitán Ivan Nikitič Bělobrov a gardový seržant Boris Petro-
vič Šiškin - střelec, radista.  Další dva členové posádky gardový major Ivan Petrovič Ganža - 
šturman + šturman pluku a Boris Petrovič Poděrežnyj - zadní střelec, vyskočili na padácích z 
hořícího letadla.

li jsme dopad německého letounu Junkers Ju-88. 
Dnes, po měsíci bádání, již víme, že se asi jedná 
o letoun Heinkel He-111 H, jehož posádka, zřejmě 
pro poruchu vyskákala v oblasti Strakonic. Nalezli 
jsme torza plechů, výrobní štítky a zbytky munice. 
Po zveřejnění této lokality nás kontaktovalo něko-
lik badatelů a věřím, že společnými silami se nám 
podaří zjistit další okolnosti.             Miroslav Pech

Pohřeb padlých letců se konal v 7. listopadu
1981 v Hlučíně na hřbitově RA. Fotografie
Květoslava Kubaly byla zveřejněna v knize
Pod křídly je Ostrava autora Jaromíra Bally.
Ze stejné publikace je reprodukován
i snímek štítku sestřeleného letadla A-20-B,
o němž pojednává náš rozhovor. 
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Areál Čs. opevnění Hlučín - Darkovičky urči-
tě nemusíme čtenářům představovat. Kromě zná-
mých pěchotních srubů Obora, Alej a Orel se zde 
nacházejí další opomíjené objekty. Ty  upadají v 
zapomnění a velice rychle podléhají zubu času. 
Na jejich současném stavu se podepsaly i nájezdy 
sběračů kovů a sprejerů. Jedním z nich je pěchotní 
srub MO-S 24 „Signál“. S tím se ale odmítá smířit 
skupina deseti nadšenců, kteří se rozhodli srub za-
chránit a vrátit mu původní vzhled. Jedním z nich 
je Jiří Menšík, místopředseda Klubu vojenské his-
torie Hraničářský pluk 4.

Jak vás vůbec napadla myšlenka na záchranu 
srubu?

Opevnění se věnuji od dětských let. Nejdříve 
jsme s kamarády čistili pevnost MO-S 27 „Bor“.  
Ale nebylo to ono. Neměli jsme žádné zázemí, ani 
pořádný cíl. Proto jsme se přidali k partě, která 
v té době začínala s rekonstrukcí MO-S 24 „Sig-
nál“. Ti již měli založené občanské sdružení a byli 
zaregistrováni na ministerstvu vnitra. 

Bunkry na Hlučínsku: Kus naší historie…

Akce bunkry Darkovičky letos nebude 
Tradiční akce připomenutí si tzv. „Malé  mobilizace“ na pevnostním komplexu 
Darkovičky se překládá  na rok 2014.

„Rezort ministerstva obrany vnímá tuto akci jako příležitost k udržování svých tradic i jako pří-
ležitost k prezentaci současné podoby armády České republiky a počítá s jejím pořádáním i v dal-
ších letech. Nicméně v tomto roce probíhá zásadní změna organizačních struktur celé armády, což 
ovlivňuje aktuální možnosti plně zabezpečit akci typu Darkoviček. Proto, než akci v tomto roce 
nějakým zásadním způsobem omezit, bylo vhodnější přeložit její konání na rok příští, kdy budou 
podmínky vhodnější,“ uvedl na vysvětlenou pro naše čtenáře plk. Jaroslav Hrabec, ředitel Krajské-
ho vojenského velitelství Ostrava.

(mp)

Proč zrovna „Signál“?
Jedná se o velmi unikátní srub, který je zajímavý 

hlavně svým uspořádáním zbraní. Ve srubu se na-
cházely téměř všechny druhy zbraní tehdy v opev-
nění používaných. Srub byl také v interiéru silně 
poškozen, díky čemuž značně chátral. To přivedlo 
členy sdružení k myšlence záchrany takto atypic-
kého objektu.

Můžete nám vaši skupinu trochu přiblížit?
V současnosti máme deset stálých členů sdruže-

ní a dva čestné členy. K této skupině lidí lze ješ-
tě připočíst mnoho dalších, kteří ve větší či menší 
míře přispívají k pokračující rekonstrukci "Signá-
lu". Jsou mezi námi jak studenti, tak zaměstnanci 
různých firem.

Jak dlouho už na srubu pracujete?
Zpřístupňování srubu bylo zahájeno na podzim 

roku 2006. V této počáteční fázi bylo nutné vyčistit 
srub od sutin, které vznikly v důsledku poškození 
srubu. Také  bylo třeba odsekat betonové uzávěry 
na všech otvorech srubu, které byly vytvořeny v 
poválečném období. Dalším bodem bylo zahájení 
konzervace zachovalých ocelových prvků srubu. 
Na těch se za 70 let velmi silně podepsala koroze.

Co se vám už povedlo?
Můžeme se pochlubit téměř dokončenou rekon-

strukcí interiérů po stavební stránce. Velkým lá-
kadlem je dieselagregát Škoda 2S110 osazený 
ve strojovně. Tento motor je spolu s generáto-
rem plně funkční a je schopen vyrábět elektrický 

proud, stejně jako původní soustrojí v roce 1938. 
Další pokrok v rekonstrukci je ventilační soustrojí 
srubu, jehož výroba probíhá podle původních vý-
kresů. Minulý rok se podařilo osadit oboje vstupní 
ocelové dveře o tloušťce 15 a 30 mm a také 50 mm 
silnou a tunu vážící desku v místnosti minometu.

Co vás čeká letos?
Chceme osadit repliku pancéřové kopule pro těž-

ký kulomet. S tím jsme začali už minulý rok. Pů-
vodní kopule vážila okolo 40 tun a po obsazení 
Československé republiky došlo k jejímu vytržení 
a odvozu do Německa. Naše replika už bude vá-
žit o poznání méně a bude vyrobena z oceli. Díky 
velké finanční náročnosti tohoto projektu budou 
ostatní práce probíhat v menší míře. V plánu je 
např. dokončení ventilačního soustrojí v místnosti 
filtrovny, osazení jediného původního ručního vý-
tahu pro munici a další potřebné práce.

Jak získáváte finanční prostředky?
Je to velký problém. Většinu nákladů hradí sami 

členové sdružení a můžu říci, že náklady nejsou 
malé. Máme také několik sponzorů, kteří nám vy-
rábějí součásti původního vybavení. Bez těchto fi-
rem by rekonstrukce nebyla fakticky možná a jsme 
proto rádi, že se i v této době najdou lidé, kteří po-
mohou dobré věci. Dalším zdrojem financí snad 
bude minigrant společnosti ArcelorMittal, o který 
máme požádáno.

Na kolik odhadujete celou opravu?
Celková částka se může vyšplhat až k milionu. 

Nyní jsou největší náklady na provoz elektrocent-
rály k zajištění elektrického proudu. 

Co pro vás bylo nejtěžší?
Nejobtížnější prací bylo zatím stěhování die-

selagregátu a tunové ocelové desky do spodního 
patra srubu. Byly to velmi náročné operace jak fy-
zicky, tak i po stránce samotného transportu. Dal-
ší náročnou prací je odstraňování různých kusů 
betonu. To probíhá buď ručně nebo pomocí sbíje-
cího kladiva.

Máte zájem o další pomocníky?
Nábor nových členů klubu stále probíhá a neod-

mítneme nikoho, kdo se s námi zapojí do tohoto 
obtížného úkolu. Budeme rádi i za výpomoc lidí, 
kteří nechtějí být přímo členy.

Co byste vzkázal zájemcům o pomoc?
Že se určitě nemají čeho bát. Rádi mezi sebe 

přijmeme nové lidi a budeme velmi vděční, když 
nám pomohou dosáhnout vysněného cíle, kterým 
je úplná rekonstrukce "Signálu" a jeho zpřístupnění 
pro širokou veřejnost.

Má vůbec taková oprava smysl?
Členové klubu a naši fanoušci v tom určitě smy-

sl vidí. Je to přeci kus naší historie a bez naší po-
moci by byl časem úplně zdevastován. Nechceme, 
aby tento pomník odhodlání našich předků bránit 
vlast, upadl v zapomnění.

Srub je majetek armády, máte zájem o jeho 
odkoupení?

Bohužel majetkové spory s armádou jsou věč-
ným problémem. V zásadě platí to, že pokud jste 
majitelem objektu, proběhne převod srubu téměř 
bezplatně. Ale najdou se i objekty, které armáda 
rozprodává ve výběrových řízeních. To naštěstí 
není případ "Signálu" a plánujeme tedy zakoupení 
pozemku pod srubem a jeho následný převod na 
sdružení.

Je srub v současné době přístupný?
Srub je přístupný o víkendech, kdy zde probíha-

jí rekonstrukční  práce. Doporučuji se pro jistotu 
na přístupnost informovat na webu: mos24.web-
node.cz či Facebooku: facebook.com/mos24sig-
nal . Zde získáte aktuální informace o dění na sru-
bu a může zhlédnout celý pokrok v rekonstrukci.
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Srdečně děkujeme všem příbuzným a zná-
mým za projevenou soustrast, květinové dary a 
účast při posledním rozloučení s naší mamin-
kou paní Lucií Paterovou, která nás opustila  
6. 5.2013. Poděkování patří pohřební službě 
za vstřícnost a perfektní zajištění všech zále-
žitostí souvisejících s uspořádáním pohřbu. 
Děkujeme personálu Domova U jezera za pří-
kladnou a obětavou péči, kterou poskytovali 
naší mamince v posledních dnech života. V ne-
poslední řadě patří naše poděkování panu fa-
ráři P. Mgr. Martinu Šmídovi za důstojný pro-
jev při mši svaté.

Za celou rodinu synové s rodinami

 Děkuji blízké rodině, příbuzným, sousedům a 
známým za projevenou soustrast a za účast při 
posledním rozloučením s milovanou babičkou, 
paní Annou Schofferovou. Poděkování patří 
rovněž panu faráři Marceli Puvákovi za vlíd-
ná slova útěchy a v neposlední řadě i pohřební 
službě Breuer za vzorné zajištění všech záleži-
tostí souvisejících s uspořádáním pohřbu.            

Za celou rodinu vnuk Tomáš

Místo kytičky
Přivítali jsme:
Gréta Cigánová *2013
Natálie Korytářová *2013
Stella Konečná *2013
Natálie Nesrstová *2013
Barbora Chamrádová *2013
Denis Wyležich *2013
Alex Kubošek *2013
Oliver Horsinek *2013

Jubilanti:
Gerhard Kocián *1933
Anna Hermanová *1924
Adolf Hájovský *1925
Hildegarda Tomisová *1928
Jarmila Šimůnková *1927
Zdeněk Veselý *1932
Anna Pudichová *1927
Božena Podlovská *1929
Ludmila Hrbáčová *1924
Karel Bertha *1932
Arnošt Jarosz *1933

1.6. 10:00 Fichtel Cup Sportovní Sportovně-rekreační areál
1.6. 13:00 Velký dětský den Pro děti Sportovně-rekreační areál
3.6. 14.00 Zápis do kurzu společenského tance a chování Vzdělávání Kulturní centrum

11.6. Pomáda – balet ZUŠ Hlučín Představení Kulturní centrum
do 10.6. Ve znamení ohně Výstava Muzeum Hlučínska
do 13.6. Interaktivní, zábavná a vzdělávací výstava pro celou rodinu Výstava Červený kostel

15.6. 14:00 Valník na výletě 2 Koncert Sportovně-rekreační areál
21.6. - 23.6. Zodiac Párty 2013 Koncert Sportovně-rekreační areál

28.6. Helax Summer Party Koncert Sportovně-rekreační areál
29.6. 15:00 Hlučínské slavnosti Slavnosti Mírové náměstí
29.6. Street basketball Sportovní Sportovně-rekreační areál

do 28.7. Stopa Výstava Muzeum Hlučínska

Dne 11. 4.2012 jsem jel na kole do zaměstnání. V úseku mezi Hlučínem-Bobrovníky a Hošťálkovi-
cemi mě srazilo auto. Řidič vozidla z místa nehody odjel. Naštěstí u mě zastavil řidič pan Roman Hill 
z Bělé se spolujezdcem panem Tomášem Teichmannem z Hlučína - Malánek, kteří mi poskytli první 
pomoc a zavolali záchrannou službu. Chtěl bych jim touto cestou jménem svým i jménem své rodiny 
srdečně poděkovat za poskytnutou pomoc, kterou mi zachránili život. Děkuji.          

Antonín Bartoš, Hlučín - Malánky

ZMĚNA TERMÍNU

7. 6. 2013 od 16 - 20 hod
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Concerto grosso
Naši pěvci reprezentovali
město v Korutanech

hlučínskénoviny

Přestože asi celému týmu organizátorů nedalo počasí několik 
nocí před desátým květnem spát, povedlo se ho nakonec upro-
sit aby vydrželo a Majáles tak dostal do varu pěknou hordu 
lidí. Ti si přišli na hlučínské náměstí vychutnat živou muziku, 
setkání s přáteli a snad i nějaké to jarní pivko.

Směle se odvažujeme napsat, že se bavili opravdu všichni přítomní. Na-
svědčuje tomu i videoreportáž České regionální TV, kterou si můžete pro-
hlédnout na internetových stránkách www.televizehlucinsko.cz. Jistě si 
vzpomínáte, že loni jste si za majálesem museli dojít k hlučínskému jezeru. 
Ačkoliv se nám prostředí štěrkovny líbí a odpadají zde mnohé organizační 
záludnosti, rozhodli jsme se letos (i po diskuzi s některými z vás), vrátit se 
zpět na náměstí. Váš názor může i nyní ovlivnit výběr místa, kde se majáles 
uskuteční napřesrok. Vyjádřete se na www.majaleshlucin.cz.

Snad se nám tedy podařilo letošním čtvrtým ročníkem obhájit tradici hlu-
čínského majálesu a můžeme se těšit na příští rok. Pokud nám bude Město 
Hlučín nadále nakloněno jako doposud, oslaví náš majáles půlkulatých pět 
let. Děkujeme vám za návštěvu a těšíme se za rok zase na viděnou!

Jan Sonnek

Hlučín ovládla majálesová atmosféra

Ohlédněme se zpět k počátkům naší školy. 
Školní rok 1972/1973 byl rokem, kdy žáci 
poprvé usedli do školních lavic v právě 
dokončených učebnách. Od té doby se ve 
vedení školy vystřídalo pět ředitelů. Prv-
ním ředitelem byl ještě před dokončením 
stavebních prací jmenován pan Jaroslav 
Říha a ve funkci setrval až do roku 1989, 
kdy byl vystřídán panem Arnoldem Dud-
kem.

Roku 1990 stanul v čele školy pan Miroslav Ko-
sík, za jehož působení byla rozšířena výuka jazy-
ků. V letech 1996-2011 byla ředitelkou paní Jana 
Poláchová, jejímž nástupcem se stal nynější ředi-
tel pan Miroslav Všetečka. Za učitelskou katedru 
usedla v průběhu oněch 40 let více než stovka uči-
telů, z nichž někteří tvoří i dnes oporu pedagogic-
kého sboru.

V počátcích se škola potýkala s nedostatkem 
učeben, výuka probíhala zprvu v 23 třídách, počet 
žáků kolísal okolo 700.  Ve školním roce 1977/78 
navštěvovalo školu úctyhodných 869 žáků v 28 
třídách. V letošním školním roce je vyučováno 
606 žáků v 27 třídách a stále nás přibývá.

Je 16. květen 2013 a my stojíme za oponou KD 
v Hlučíně, zvědavě skulinami pozorujeme zaplňu-
jící se prostor hlediště. Již potřetí v dnešním dni 
přicházejí hosté. Dopolední generálka proběh-
la za účasti žáků, dvě odpolední představení při-
lákala rodiče, prarodiče, bývalé učitele, kolegy a 
zástupce města. Stačí několik minut a v nabitém 

Základní škola Hlučín-Rovniny oslavila 40. výročí 

sále není jediné místo k sezení, stojící diváci za-
plňují veškerý volný prostor po stranách a napjatě 
očekávají začátek představení. Více než 500 účin-
kujících potlačuje v zákulisí trému, každý chce 
předvést bezchybný výkon, vždyť Akademii k 40. 
výročí školy jsme připravovali několik měsíců.

Na pódiu ve svižném tempu za hudebního dopro-
vodu předvádějí svá čísla tu celé třídy, tu zástup-
ci tříd. Taneční kreace, humorná vystoupení i do-
jemná představení žáků nižších ročníků uzavírají 
hlasy dětského školního sboru Sluníčko. Potřetí 
v tomto dni sklízejí naši účinkující bouřlivý po-
tlesk a trému vystřídala radost  - povedlo se nám 

to. Možná je nám i líto, že všechen ten shon, kdy 
jsme měli možnost intenzivně spolu trávit čas a 
poznat jeden druhého i jinak než jen ve školních 
lavicích, náhle končí.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem vystupu-
jícím a pedagogům, kteří se na akademii podíleli. 
Velký dík patří rovněž divákům, kteří prostřednic-
tvím dobrovolného vstupného přispěli částkou 24 
908 Kč.

Za pět let znovu nashledanou!!!
Andrea Tomečková

Jarmila Polomská

Zveme vás na zasedání
zastupitelstva města 
dne 20. června 2013 

od 16:00 hod v kulturním domě

POZVÁNKA

POZVÁNKA
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Rybářský kroužek  Domu dětí a mládeže 
v Hlučíně navštěvuje 26 dětí. 11. května 
2013 soutěžili mladí rybáři na Davidově 
mlýně u Kružberku.

Počasí si člověk nevybírá a tuto květnovou so-
botu lilo doslova jako z konve. Objednaný auto-
bus ale přesto hned po ránu vyrazil s rybářským 
dorostem a rodiči směrem na Kružberk. Cílem byl 
Davidův mlýn, kde si zájemci mohou chytit pstru-
ha v chovném rybníčku, ale je tady také velký ryb-
ník se spoustou kaprovitých ryb.

Na rybníku celé dopoledne soutěžilo v lovu udi-
cí 29 dětí, z nichž nejmladšímu rybáři byly pou-
hé 4 roky. „Pravidla byla jednoduchá. Soutěžilo 
se v počtu chycených ryb a v samostatné kategorii 
se hodnotila největší chycená ryba,“ říká vedoucí 
kroužku Tomáš Pater. Jeho snahou je, aby si děti 
kromě teorie procvičily v praxi techniku lovu a 
zvykly si na zásady, které musí u vody dodržovat. 
Celkem za deštivé dopoledne skončilo v sítích 77 
ryb. Převážně se jednalo o kapry, ale nechyběly 
ani plotice, cejni nebo okouni. Největší kapr mě-
řil 51 cm a největší ulovenou rybou vůbec byl 110 
cm dlouhý jeseter.

„Protože se jednalo o soutěž, tak jsme všechny 
ulovené ryby zase vypustili zpět do rybníka. Po-
těšilo mě, že nás bylo tolik. Když se nám podaří 
pro děti připravit atraktivní program, tak se to na 
účasti v kroužku vždycky projeví,“ dodává Tomáš 
Pater. Na všechny soutěžící čekal výborný oběd 
po kterém mladí rybáři soutěžili i na kole štěstí a ti 
odvážnější si vyzkoušeli  lanové centrum.

 A pak, že za deště ryby neberou!                      (mp)

Déšť mladé rybáře neodradil
U příležitosti Dne Země proběhla také v 
letošním roce soutěž ve sběru starého pa-
píru, ve které mezi sebou soutěžily hlučín-
ské školy. Letos poprvé vyhrála Základní 
a mateřská škola Hlučín-Bobrovníky.

Soutěž probíhala od začátku roku do konce dub-
na a jediným kriteriem soutěže bylo nasbírané 
množství starého papíru na jednoho žáka. Toto 
hodnocení umožňuje porovnávat malé i velké ško-
ly. Celkem se nasbíralo 53 tun papíru. Nejvíce na 
největších školách na Rovninách a Hornické, které 
daly dohromady 32 tun. Z vítězství se ale nakonec 
radovali školáci v Bobrovníkách, kteří odevzdali 
125 kilogramů starého papíru na žáka a s velkým 
náskokem zvítězili.

„Myslím, že na našem letošním úspěchu se kro-
mě dětí podílejí hasiči. Pomohli nám nasbíraný pa-
pír skladovat v jejich garáži a také zajistili odvoz 
do sběrny. Jsem moc ráda, že se nám povedlo v 
soutěži zvítězit. Děti to bude o to víc motivovat v 
příštím roce a myslím, že je to i výsledek toho, že 

Bobrovničtí školáci vyhráli!

O červnovém víkendu 21. - 23.6. pořádá 
sdružení Sportu a Nezávislého umění na 
Hlučínském jezeře již druhý ročník spor-
tovně hudebního festivalu Zodiac 2013, 
jehož večerní a noční část bude opět zdar-
ma! Od 10.00 dostanou všichni návštěv-
níci koupaliště v ceně běžného vstupného 
celodenní bonus - hromadu sportovních 
atrakcí, rozmanitou kulturní a hudební 
produkci.

První rok zamýšleli organizátoři akci uspořádat 
spíš jako narozeninovou oslavu, ta se však nako-
nec mění v regulérní festival s myšlenkou spojení 
přírody, hudby a sportu.

Během víkendu může každý včetně rodin s dětmi 
využít celou řadu atrakcí od skákacího hradu, zor-
bingu, skluzavky, trampolíny, výhlídkových letů 
vrtulníkem či katamaranem, vodní atrakce water-
blob, longboardy, dětský golf, elektrokola, kolo-
běžky, tříkolky a spoustu dalšího.

Hudebně se jedná o velmi pestrý třídenní mara-
tón moravských djů i zahraničních vystupujících. 
Představí se vám také vizuální tvorba. Umělci 
Street Art shopu budou během festivalu vytvářet 
graffiti na automobilové vraky, které poté vystaví 
v Komenského sadech v centru Ostravy. Na večer 
si připravil tématickou videoprojekci talentovaný 
rodák - VJ Dip. Další návrhy aktivit přibývají kaž-
dým dnem, jelikož je poskytnuta možnost umělec-
kého projevu každého zcela zadarmo.

Vše začíná v pátek v 17 hodin a končí ve stej-
ný čas v neděli. Dalo by se říct, že se jedná o 48 
hodinový festival, nicméně během nočních a ran-
ních hodin od 2 do 8 bude dodržen klid. V areálu 
je možnost stanování, pronájem chatek a kempu.

Pokud si chcete vychutnat start letní sezóny, za-
končit období školy, vydechnout a odreagovat se 
u vody, či užít si s rodinou, neváhajte a dorazte 
na celovíkendový sportovně-hudební free open air 
festival Zodiac 2013.                   Michal Hromas

Zodiak přiveze sport, hudbu i umění

V sobotu 8. 6. zahrají na hlučínské štěr-
kovně regionální hudební legendy. Během 
dne se představí například Hastr nebo  
D-rock.

Sportovní areál zve všechny příznivce dobré mu-
ziky v sobotu 8. 6. od 16 hodin na rockové odpole-
dne. V jeho průběhu můžou všichni ochutnat pivo, 
sudová vína nebo grilované speciality. Během od-

poledne si postupně zahrají kapely HASTR, D-
-rock nebo RDT. Celý den doplní a hudbu bude 
pouštět Dj Vajco. Vstup na akci je zdarma. Sou-
částí odpoledne bude ukázka zápasů MMA a to 
jak amatérských tak profi. Pro všechny bude při-
chystána tombola, jejíž vítěz vyhraje televizor. A 
nebude chybět ani půlnoční ohňostrojové překva-
pení, které chystá TARRA pyrotechnik.

Hudební odpoledne na hlučínské štěrkovně

je dlouhodobě vedeme ke třídění odpadů,“ hodno-
tí letošní úspěch ředitelka školy Veronika Mrázko-
vá. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo kon-
cem května na radnici, kde zástupci jednotlivých 
škol převzali z rukou starosty knižní odměnu a ví-
tězná škola příspěvek na nákup sportovního vyba-
vení ve výši tři tisíce korun. V tom, co za odměnu 
škola pořídí, má Veronika Mrázková jasno. „Kou-
píme pro školu míč na fotbal a hole na florbal. Plá-
nujeme to dlouho a myslím, že je ideální doba, aby 
je žáci mohli v létě využít.“                              (mp)

n Pronajmu byt v Hlučíně – 777 010 444.
n Koupím starší kameninový sud na zelí s 

úchyty na boční stěně, v zachovalém sta-
vu. Cena dohodou. Tel.: 737 961 576, 739 
059 357.

n Prodám byt 1+1 v Hlučíně ul. J. Seiferta s 
balkónem. Tel.: 606 962 992.

Soukromá řádková inzerce



Jste si 100% jisti, že jsou vaše WWW stránky

skutečně bezpečné?

ANTI HACKER
V HODNOTĚ 3900 Kč

AUDIT ZDARMA
*

* Více info na www.bezpecnostwebu.cz

  290,-
Kolostrum 60 tablet 

Objednávejte na eshopu www.cistamedicina.cz

V prodeji také chlorella na hubnutí a detoxikaci, vitaminy B 
pro kardiaky, přírodní antidepresivum, pomoc s erekcí atd.

pouze za
+ poštovné je zadarmo!!!

české



Sídliště OKD, J. Nerudy 4, Hlučín
tel: 732 305 627
www.monadekorschop.cz

Na prodejně najdete denně 
moučníky s chutí domácího 
pečiva vyráběné ve vlastní 
výrobně při prodejně. Dále 
vám na objednávku vyrobíme 
dort, zákusky, perníky a další
cukrářský sortiment.

ZAKÁZKOVÉ CUKRÁŘSTVÍ
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