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Sloni ve městě
Exotický zvěřinec
se procházel po Hlučíně

hlučínskénoviny

POZVÁNKA

POZVÁNKA

Roztančené náměstí v kulturním domě
Počasí taneční soutěži letos skutečně nepřálo. První termín 
koncem května propršel a tak se celá akce musela přesunout 
na začátek června. Bohužel také 7. června 2013 se dopoledne 
na obloze honily tmavé mraky a tak museli organizátoři udělat 
zásadní rozhodnutí a přesunuli celou akci do kulturního domu.

Ten se zaplnil návštěvníky, kteří si nechtěli nechat ujít průřez atraktivních 
tanečních vystoupení. Skutečně se bylo na co dívat. V rámci programu vy-
stoupily hlučínské mažoretky ze souboru Paprsky, taneční skupina z domu 
dětí a mládeže, balet Základní umělecké školy P. J. Vejvanovského a pro-
tože tanec je především o pohybu, tak se diváci dočkali i exhibice judistů 
z domu dětí a mládeže. Klasické latinskoamerické a standardní tance před-
vedli tanečníci z klubu sportovních tanců při kulturním domě, kteří se pra-
videlně umisťují na předních místech v mezinárodních soutěžích a nedávno 
zazářili také na Hlučínské lilii.

S velkým zájmem se setkalo vystoupení dětí z Darkoviček, které předved-
ly country tanec a nádech exotiky do programu přinesla ukázka břišních 
tanců a show mistra České republiky v elektro bugy.

Také  návštěvníci si mohli zasoutěžit v tanci. Za nejlepší výkony v zumbě 
si deset nejlepších dětí odneslo plyšového medvídka. Dospělí zase soutěži-
li v polce, valčíku a zumbě. Do soutěže v zumbě se dokonce zapojil i jeden 
muž. Každý soutěžící obdržel za svou účast slosovatelný kupón a na konci 
večera si šťastná výherkyně odnesla poukaz na víkendový relaxační pobyt 
v ceně 5 000 korun.

V sále vládla příjemná atmosféra a milé bylo i zapojení malých dětí do 
programu. Ty sice nesoutěžily, ale nenechaly si ujít příležitost si také za-
tancovat. Závěr večera patřil diskotéce DJ Suna a DJ Míši.

Paradoxně  bylo po celé odpoledne slunné počasí a byla velká škoda, že 
se akce nekonala na náměstí, jak bylo původně v plánu. Bohužel pořada-
telé musejí o místě konání rozhodnout s několikahodinovým předstihem. 
Montáž podia a ozvučení náměstí není levnou záležitostí, a pokud je re-
álné nebezpečí deště, tak skutečně nemá cenu riskovat. Snad nám příště 
bude počasí více přát.

(mp)

Ve středu 19. června 2013 se na Základní 
škole dr. Miroslava Tyrše konal první  roč-
ník Atletického mistrovství škol Hlučínska. 
S myšlenkou, uspořádat v předprázdni-
nové době velkou sportovní soutěž, přišel 
místostarosta Alfons Laňka, který také 
nad celou akcí převzal záštitu.

Mistrovství bylo na víceúčelovém hřišti zaháje-
no slavnostním průvodem. V čele reprezentantů 
soutěžících škol, kteří byli oblečeni v jednotných 
dresech, pochodovali jejich pedagogové. Celkem 
se soutěží zúčastnilo 168 žáků základních škol z 
Hlučínska. Kromě hlučínských škol se zúčastnili 
také školáci z Dolního Benešova, Hati, Ludgeřo-
vic, Děhylova, Šilheřovic, Markvartovic a Vřesi-
ny.

Soutěžící byli rozděleni do skupin podle věku. 
Každou školu reprezentovalo šestičlenné družstvo 
složené rovným dílem z chlapců a děvčat. Soutě-
žilo se v běhu, skoku do dálky, skoku do výšky, 
hodu míčkem a vrhu koulí. S nebývalým zájmem 
se setkala smíšená štafeta, do které se zapojili i 
učitelé. Všechny soutěžící motivovala k co nejlep-
ším výkonům podpora jejich spolužáků v hlediš-
ti, kteří jim hlasitě fandili. Z poháru za celkové 

Sportu zdar!

vítězství se nakonec radovali žáci Základní školy 
dr. M. Tyrše.

„Myslím, že děti prožily hezké dopoledne. Po-
časí nám vyšlo a to je pro akce pod širým nebem 
vždycky to nejdůležitější. Rád bych poděkoval 
všem, kteří se podíleli na přípravě a samozřejmě 
na samotné organizaci. Pokud bych to měl ohod-
notit jako ve škole, tak si všichni zaslouží jednič-
ku s hvězdičkou,“ zhodnotil s úsměvem soutěž 
místostarosta Alfons Laňka.

Jeho slova potvrzuje i ředitelka školy Ivana Staň-
ková: “Vůbec není důležité, kdo vyhrál. Podstatné 
je, že se nám podařilo vytvořit nádhernou sportov-

ní atmosféru. Pro mě osobně to byla i příležitost k 
neformálnímu setkání s kolegy z ostatních škol. 
Přestože příprava celé soutěže nebyla jednoduchá 
a spoustu věcí jsme dodělávali na poslední chvíli, 
tak toho určitě nelitujeme. To, že se první ročník 
konal na naší škole je tak trochu symbolické, pro-
tože sport u dětí dlouhodobě podporujeme. Máme 
na škole sportovní třídu a velkých úspěchů dosa-
hují naši žáci především ve fotbale.“

Jestli se mistrovství dočká i dalšího ročníku v 
tuto chvíli nevíme, ale nadšené hodnocení všech 
účastníků tomu nasvědčuje.                                  

(mp)
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Prázdninové stavby
Nové parkoviště a přístavba 
pavilonu základní školy
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Kulturní festival 
14.7.2013 od 13 hodin
na Mírovém náměstí
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Zatímco mnozí z nás nabírají síly na do-
volené někde u vody, tak stavbaři pracu-
jí. Krátce před prázdninami začaly práce 
na stavbě parkoviště u mateřské školy na 
ulici Severní a staví se také nový pavilon u 
základní školy v Darkovičkách.

Problém s parkováním na městských sídlištích 
je dlouhodobý a tak je dobře, že se situace zase 
trochu zlepší. Naproti mateřské školy na ulici Se-
verní už bagr odkryl zeminu a pracovníci tech-
nických služeb se pustili do práce na zbrusu no-
vém parkovišti. „Parkoviště bude mít kapacitu 56 
parkovacích míst. Součástí stavby je i vybudová-
ní chodníků a bezbariérového přístupu do mateř-
ské školy. Celé parkoviště bude mít nové veřejné 
osvětlení a provede se tady výsadba lip a jeřabin,“ 
přibližuje technické řešení stavby místostarosta 
Alfons Laňka.

Nám zbývá jen dodat, že celá stavba je financo-
vána z městského rozpočtu, bude stát 3 milióny 
korun a má být hotova do konce prázdnin.

Prázdninové měsíce využívají stavbaři také na 
stavbě regenerace a rozšíření Základní školy Hlu-
čín – Darkovičky. Práce na stavbě za bezmála 7 
miliónu korun začaly před koncem školního roku 
a o týden dětem prodloužily prázdniny.

Ke škole se zezadu přistaví nová budova, ve kte-
ré budou dvě třídy, ředitelna, toalety a sklad ná-

Co nás  čeká o prázdninách: parkoviště a škola

řadí. Vstupovat se do ní bude jak ze stávajícího 
objektu, tak ze zahrady. Podstatné úpravy čekají i 
starou budovu školy. „Musíme vybourat toalety v 
přízemí, abychom vytvořili průchod do nové pří-
stavby. Ze třídy v přízemí se udělá šatna a zvět-
ší se jídelna. Nová budova se napojí na součas-
né rozvody elektřiny, vody, topení a kanalizaci,“ 
říká místostarosta a dodává: „Podstatných úprav 
se dočká také okolí školy. Vybuduje se nové oplo-
cení, upraví parkoviště a místo současného septi-
ku postavíme novou domovní čistírnu odpadních 
vod.“

Harmonogram prací je navržen tak, aby co nej-
méně narušily samotnou výuku. Jejich větší část 
by tak stavbaři rádi provedli během prázdnin a do 
prosince, kdy má být stavba dokončena, by se pra-
covalo už jen venku.                                            (mp)

Výtah z usnesení ze 74. - 75. 
schůze Rady města Hlučína 
Rada města Hlučína :

n projednala návrh na zapojení města Hlučína do 
akcí „Evropského týdne mobility“ v roce 2013 
a rozhodla návrh schválit.

n rozhodla poskytnout peněžitý dar ve výši 20.000 
Kč, určený na pomoc při odstranění povodňo-
vých škod v postižené oblasti obce Křešice.

n projednala a schválila upravené Zásady pro po-
stup při pronájmu městských bytů.

n rozhodla, že zhotovitelem projektové doku-
mentace akce „Zateplení MŠ Hlučín - Bobrov-
níky“ se stává společnost Energo-Steel spol. 
s r.o. a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo 
v ceně 59.900 Kč bez DPH.

n rozhodla zařadit akci „Výstavba rozhledny na 
Vinné hoře a naučná stezka“ do Akčního plánu 
na roky 2013 – 2014.

n rozhodla o poskytnutí příspěvku základním ško-
lám zřizovaným městem Hlučínem na lyžařský 
výcvik žáků 7. tříd ve školním roce 2013/2014

n rozhodla, že zhotovitelem stavby: „Rekonstruk-
ce ul. Lesní v Hlučíně-Bobrovníkách“ se stává 
společnost ALPINE Bau CZ s.r.o. a rozhodla 
o uzavření smlouvy o dílo  v  ceně 369.362 Kč 
bez DPH.

Výtah z usnesení z 23. schůze 
Zastupitelstva města Hlučína
 n Zastupitelstvo města Hlučína rozhodlo o uza-

vření dohody o společném postupu při převo-
du činností zabezpečovaných příspěvkovou or-
ganizací  kraje Domov U jezera, příspěvková 
organizace s Moravskoslezským krajem a zá-
roveň schválilo zřizovací listinu příspěvkové 
organizace Domov u jezera Hlučín, příspěvko-
vá organizace.

Vážení spoluobčané,

zastupitelstvo na svém posledním jednání před prázdninami schválilo 
dohodu o převodu Domova u jezera z kraje na město. Obyvatelé domova 
tuto změnu zřejmě nijak nepocítí, ale od ledna příštího roku se už o provoz 
zařízení bude starat město. Jednoznačně se tak bude do budoucna jednat 
o rozšíření nabídky sociálních služeb pro naše občany.

Schválení  převodu zastupitelstvem nebylo jednomyslné. Argumentem 
pro převod je budoucí legislativa státu. Ta stanoví městu povinnost péče 
o seniory, kteří nemají jinou možnost se o sebe postarat. Ne kraji, jak je 
tomu dnes. Argumentem proti převodu bylo další zatížení městského roz-
počtu výdaji na dorovnání financování provozu domova. Rád bych řekl, že 
převod celého areálu, jehož cena je zhruba 172 milionů korun, proběhne 
do vlastnictví města bezúplatně a s probíhajícími stavebními úpravami 
se navýší jeho kapacita na 114 míst. Myslím si, že současnou částku, po-
třebnou na dofinancování provozu, která je cca dva až dva a půl milionu 
ročně, postupně přijatými opatřeními snížíme. 

Vnímám to ale jako dobrou investici do budoucna. Město bude moci na-
stavit podmínky pro přijetí do domova a je zřejmé, že budeme preferovat 
naše občany.

Rád bych v této souvislosti uvedl, že ve městě máme několik organizací, 
které slouží občanům. Tři kulturní domy, knihovnu, dům dětí a mládeže, 
dětskou rehabilitaci, sportovně rekreační areál se sportovní halou a fot-
balový stadion, muzeum a v neposlední řadě přispíváme na služby Charity 
Hlučín. Když k tomu přičteme sociální bydlení na ulici Opavské a ulici 1. 

Máje, příspěvky na podporu 52 různým klubům, kroužkům a spolkům ve 
městě, dovolím si napsat, že jsme v sociální oblasti na úrovni vyspělých ev-
ropských států. To, že Evropa je sociální po staletí a bude nadále, je dobře.

Přeji Vám příjemné prožití prázdnin. Mnozí z Vás určitě vyrazí na do-
volenou do zahraničí a pro ty, kteří zůstávají, je připraven letní program 
ve městě. Rada města schválila několik výjimek z vyhlášky na dodržování 
nočního klidu. Vím, že zvýšený hluk z akcí mnohým vadí, ale myslím si, že 
venkovní akce k létu patří a je na místě i trocha tolerance.

Hezké  léto.

Pavol Kubuš
starosta



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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Do kanalizace nepatří zbytky potravin,  
a to ani propasírovaných skrz kuchyňské 
drtiče, a už vůbec ne oleje a tuky.

Právě tuky jsou největším problémem pro pro-
voz stokové sítě. V ní se totiž tuky sráží, usazují, a 
tak snižují kapacitu zařízení a brání odtoku vody. 
V nejhorším případě mohou přípojku nebo stoku 
dokonce ucpat. Kromě toho tukem zanesené kaná-
ly nepříjemně zapáchají.

Správně by měli lidé použitý tuk shromažďovat 
do nádoby s pevným uzávěrem a tu poté nelépe 
odnést do sběrného dvora. Zbytky potravin jsou 
problém především v místech s malým sklonem 
stok, kde dochází k jejich usazování a zahnívání. 
Potraviny vyhazované do záchodu také usnadňují 
život potkanům.

Do kanalizace dále nepatří samozřejmě ani žád-
né hygienické potřeby. Není dobré do ní spla-
chovat ani dětské vlhčené ubrousky nebo tvz. se-
parační vložky do látkových plen, byť takovou 
likvidaci někteří jejich výrobci doporučují. Obo-
jí je totiž vyrobené sice z tenkých, ale velmi pev-
ných textilních materiálů, které se na rozdíl od to-
aletního papíru ve vodě nerozvlákní. 

Tyto materiály ohrožují chod čistírny, ničí ně-
které části zařízení, způsobují zvýšené náklady na 
provoz. Nečistoty se namotávají na jemné strojní 
česle a na čerpadla, zastavují jejich chod a musí se 
neustále opravovat.

Dalšími nevítanými předměty v kanalizaci jsou 
provazy, uhynulá zvířata, stavební materiál a ko-
vové předměty (např. žiletky, hřebíky, dráty).

Jednoduchá rada zní – nevhazovat do kanalizace 
to, co není vyloženě odpadní vodou. Tuhý odpad 
patří v každém případě na skládku.

Víte, co do kanalizace
určitě nepatří?

Předškoláci navštívili radnici

Před prázdninami navštívily starší děti 
z mateřské školy na ulici Cihelní měst-
ský úřad. Po celý rok připravuje školka 
pro děti zajímavý program, v rámci kte-
rého se mimo jiné seznamují i s krásami 
a chodem města.

Pracovníci úřadu zvědavě vykukovali z kance-
láří na chodbu, po které se valil zástup hlasitě 
štěbetajících dětí. Přišly se na radnici podívat za 
panem starostou. Ten je přijal v obřadní síni, ve 
které byly mnohé z nich přivítány jako noví ob-
čánci města. A jak už to u dětí bývá, tak holčičky 
nejvíce zajímala dřevěná kolébka v rohu obřad-
ní síně a kluci si zase chtěli sáhnout na insignie, 
které používá starosta při svatebních obřadech.

Pak už  jejich cesta vedla do kanceláře staros-
ty, kde si nenechali ujít posezení ve starosto-
vě křesle a prohlédli si zasedací místnost rady 
města. Zhruba hodinová návštěva vyvrcholila 
na městské policii. Už tak rozdováděné děti se 
mohly potrhat smíchy, když jejich kamarádi má-
vali z okna policejní služebny, zatímco je ostatní 

sledovali na monitorech kamerového systému. 
No a co říkáte na básničku, kterou si připravily 
pro pana starostu?

Naše milé městečko,
to je krásné hnízdečko,
všichni se tu máme rádi  
a jsme spolu kamarádi. 

Kluci a holčičky,
stoupáme si na špičky,
to když ráno s novým dnem
díváme se za sluncem. 

A když na louce kvetou květy,
chodíme rádi na výlety,
přes náměstí dolů k řece,
nenudíme se nikdy přece. 

V létě, v zimě je nám hej,
protože Hlučiňáci jsou NEJ!

(mp)

Pejskaři, buďte ohleduplní!
Ve městě je evidováno okolo 1600 psů. 
Tedy zhruba jeden na deset obyvatel. Není 
to málo a bohužel ne všichni majitelé mají 
možnost nechat své psí miláčky běhat po 
zahradě. Stále se proto opakují stížnosti 
na množství psích exkrementů.

„Nejhorší situace je v areálu štěrkovny a pak ko-
lem základní školy na Rovninách,“ přibližuje pro-
blémová místa člen městské policie Jiří Sedláček 
a dodává: “V mnoha případech se stává, že lidé 
sice u sebe nosí igelitové pytlíky, ale když pejsek 
vykoná potřebu, tak se jen rozhlédnou a pokud 
není v okolí strážník, tak je to zkrátka nezajímá.“

Do nedávné  doby byly po městě rozmístěny sto-
jany s pytlíky na exkrementy, ale dnes už v nich 
pytlíky nenajdete. „Rozmístění osmi stojanů po 
celém městě a sáčky na psí exkrementy sponzo-
rovala soukromá firma. Byly v provozu dva roky. 

Vzhledem k tomu, že doplňování papírových pyt-
líků by vyšlo město na zhruba 50 tisíc korun roč-
ně, tak vedení města rozhodlo dále v tomto nepo-
kračovat. V současné době se všechno zboží balí 
do mikrotenových sáčků a tak vůbec není pro-
blém, aby je pejskaři používali,“ říká Soňa Práš-
ková z odboru životního prostředí radnice.

Fakt je ten, že psí exkrementy na veřejných pro-
stranstvích lidi obtěžují. Potvrzuje to i skutečnost, 
že se o nich opakovaně mluví na veřejném fóru, 
kde se stanovují TOP problémy města.

„Za znečištění veřejného prostranství můžeme 
majiteli psa uložit v rámci přestupkového řízení 
pokutu až 20 tisíc korun. V praxi je to ale běžně 
tak 300 korun. Věřím, že se situace trochu zlepší, 
hlavně teď v létě, kdy si na trávě hrají děti. Ulože-
ní pokuty beru jako krajní řešení a určitě by bylo 
lepší se ji vyhnout,“ říká Jiří Sedláček.

S problémem, jak přimět lidi, aby po svých psech 
uklízeli, bojuje většina radnic po celé republice. 
Některé z nich vyhlásily nulovou toleranci a stráž-
níci ukládají vysoké pokuty, v dalších vsadili na 
prevenci formou videoklipů nebo plakátů. To vše 
ale stojí další peníze, které by se daly utratit jin-
de. Nestačilo by jen trochu více normální lidské 
ohleduplnosti?

(mp)
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Končící školní rok přinesl žákům a uči-
telům na ZŠ Hornické hned několik dů-
vodů k radosti. Místní žáci dosáhli řady 
významných úspěchů na matematických 
soutěžích a dokázali předstihnout dokon-
ce i žáky renomovaných škol.

Jedním z velkých úspěchů bylo 1. místo Luká-
še Kramného na mezinárodní soutěži „Moravsko-
slezský matematický šampionát“, která se kona-
la na Wichterlově gymnáziu v Ostravě. Úspěchem 
skončila také matematická olympiáda v Opavě, ze 
které si první místa v jednotlivých kategoriích od-
vezli Pavlína Smolková a Marek Miketa. Daniel 
Vjačka a Marek Miketa pak postoupili do krajské-
ho kola. 

Výborné  výsledky dosáhli žáci v okresním kole 
Pythagoriády, kde Eliška Cigánová a Marek Mi-
keta obsadili v kategorii 7. tříd 1. místo.

Světlým okamžikem byla soutěž v Bílovci, kde 
naši žáci prokázali výborné znalosti a umístili 
se dokonce před studenty prestižního gymnázia 
PORG Ostrava.

Zajímavá  soutěž pro žáky 7. tříd pod názvem 
„Dejme hlavy dohromady“ proběhla na Mendlo-
vě gymnáziu v Opavě. Zúčastnila se jí dvě druž-
stva z naší školy. Družstvo ve složení Jiří Cingel, 
Josef Jančík, Ondřej Kulich a Ondřej Vjačka pak 
soutěž vyhrálo. Družstvo děvčat ve složení Eliška 
Cigánová, Kateřina Dluhošová, Daniela Dudková 
a Daniela Havránková skončilo na 2. místě.

Přestože je naše škola školou s rozšířenou vý-
ukou matematiky a přírodovědných předmětů, za-
jímavé úspěchy dosahují žáci i v jiných soutěžích. 

Vojtěch Žolnerčík nás bude reprezentovat v celo-
republikovém finále národního turnaje základních 
škol v deskové hře „Košík plný rozumu 2“, kde v 
krajském finále zvítězil v kategorii 4. tříd. 

Za zmínku stojí také 3. místo Dominiky Očkové 
v okresním kole anglického jazyka. Nezaostává-
me ale ani ve sportovních soutěžích.

Všem žákům patři za reprezentaci školy i Hlučí-
na velké uznání!

Iva Landová

Žáci ze ZŠ Hornická předstihli také
prestižní gymnázium PORG Ostrava

Prázdniny v Darkovičkách začaly letos dříve
V sobotu 15. června 2013 se na hřišti v 
Darkovičkách konala oslava Dne dětí pod 
názvem Dětský den aneb Darkovičky se 
baví.  Současně děti slavily ukončení škol-
ního roku a vítaly prázdniny. Ve škole to-
tiž začínají stavební práce, tak paní ředi-
telka vyhlásila na poslední školní týden 
ředitelské volno.

Na organizaci akce se podíleli členové klubu ro-
dičů, dobrovolníci z řad rodičů i ostatních obča-
nů a samozřejmě samotní pedagogové.  „Akce se 
připravuje dlouho dopředu. Byla to spousta or-
ganizačních schůzek, zajišťovalo se občerstvení, 
odměny k soutěžím, tombola a také hudba,“ při-
bližuje pozadí příprav ředitelka školy Monika Ka-
mradková.

Společné akce na hřišti v Darkovičkách už mají 

svou tradici a těší se hojné účasti. Nejinak tomu 
bylo i tentokrát a kromě žáků a rodičů přišla i 
spousta dalších lidí, kteří se chtěli v teplém dni 
dobře pobavit.

„Děti jsme rozdělili do skupin, které soutěžily ve 
sportovních disciplínách. Ty, které zrovna nefan-
dily, mohly vyzkoušet skákací hrad, kolotoč, ma-
lování na obličej a sdružení myslivců pro ně při-
pravilo mysliveckou střelnici. Vyvrcholením pak 
byla bohatá tombola. Pro děti bylo občerstvení 
zdarma, pro dospělé se grilovalo maso, klobásy, 
prodávaly koláče a spousta dalších dobrot,“ říká 
Monika Kamrádková a dodává: „Ráda bych po-
děkovala všem sponzorům, kteří přispěli finanč-
ním či věcným darem, Městu Hlučín za poskyt-
nutí grantu a všem, kteří se na přípravě podíleli.“

(mp)

Staré pořekadlo „odvážnému štěstí přeje“ 
platí i v 21. století. Ostatně důkaz viděly 
stovky lidí, které zavítaly na naši oslavu 
Dne dětí v pátek 31. května odpoledne, 
která proběhla v areálu ZŠ Hornická. 

I přesto, že několik dnů propršelo, rozhodli jsme 
se děti o jejich svátek neochudit. A výsledkem 
bylo zázračné slunečné počasí a radost dětí z krás-
ně prožitého odpoledne. 

Oslava Dne dětí se na naši školu vrátila po mno-
ha letech a podle ohlasů účastníků je jasné, že se 
zde usadí na trvalo. O zábavu se postaral hlučín-
ský hasičský sbor se svou bublinkovou show, do 
středověku děti vrátili rytíři, v obležení byly ská-
kací hrady a malování na obličej. Připraveny byly 
soutěže pro děti, kolo štěstí a občerstvení. Na or-
ganizaci se společně s vyučujícími a vedením vý-
znamně podíleli i rodiče. Postarali se o občerst-
vení, obsluhu soutěží a řadu dalších nezbytných 
záležitostí. Velký dík patří jak rodičům, tak i spon-
zorům, kteří udělali radost našim dětem drobný-
mi dárky.

Oslavu svátku si děti užily

Na základě Enviromentálního vyúčtová-
ní za rok 2012 zaslaného společností ASE-
KOL žáci ZŠ Hornická odevzdali 11 kusů 
televizorů, 28 kusů PC monitorů a 541 kg 
ostatního elektrozařízení, což představuje 
dohromady 1 206 kilogramů.

Tím jsme ušetřili 19,03 MWh elektrické ener-
gie,1046,52 litrů ropy, 0,63 tun primárních suro-
vin, 80,65 metrů krychlových vody, o 16,17 tun 
snížili nebezpečný  odpad a o 4 t CO2 ekv snížili 
produkci skleníkových plynů.

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

Růžena Vidurová

Jak jsme chránili přírodu

V pondělí 27. května 2013 zavítal do Hlu-
čína Světový  běh harmonie. Posláním 
nejdelšího štafetového běhu, který  se 
koná pravidelně už od roku 1987, je posí-
lit mezinárodní  přátelství a vzájemné po-
rozumění mezi lidmi.

Letošní trasa v České republice  začínala na ně-
mecko-české  hranici a odtud nesli běžci pocho-
deň harmonie přes Teplice, Slaný, Příbram, Vla-
šim, Chotěboř, Českou Třebovou, Rýmařov, 

Kravaře, Český Těšín až na hraniční přechod se 
Slovenskem. 

Běžci z celého světa udělali krátkou přestávku 
na hřišti Základní školy dr. M. Tyrše, kde je při-
vítal za vedení města starosta Pavol Kubuš. Ten 
také krátce nesl symbolickou pochodeň a podpo-
řil tak myšlenku vzájemné spolupráce, přátelství 
a harmonie mezi lidmi nejrůznějších přesvědčení, 
kultur a profesí.

(mp)

Běh harmonie vedl přes Hlučín
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Léto na štěrkovně v plné síle!
Stejně jako v minulých letech se v době 
letních prázdnin stává hlučínská štěrkov-
na baštou koupání, sluníčka, ale hlavně 
dobré zábavy.

„Na prázdniny jsme připravili tři velké akce. 
Vzhledem k jejich rozsahu se na nich podílíme 
s dalšími pořadatelskými agenturami. Koncem 
června jsme odstartovali se Zodiac party, Helax 
summer party a Street basketbalem. To jsou akce, 
na kterých to skutečně žije a také letos si na ně na-
šla cestu spousta lidí,“ říká ředitel sportovně re-
kreačního areálu Petr Breitkopf.

Ty, kteří jsou na štěrkovně jako doma, určitě po-
těší informace, že se na letní sezónu celý areál 
zase o trochu zkrášlil. 

Opravily se lavičky, obnovily nátěry, opravily a 
doplnily se podhledy a atiky, nově se vybavil bu-
fet u Chaloupky a opravila se dlažba před Tera-

sou. Již v loňském roce přibyly v zadní části kem-
pu nové sprchy.

„Prodloužený víkend na začátku července bude 
patřit pivním slavnostem. Letos se mohou ná-
vštěvníci těšit na 40 druhů piv. Mimo jiné to 
bude například rohovský Rohan, Qásek, štram-
berský Trubač, piva světlá, polotmavá, medová 
či borůvková. Během akce vystoupí několik mla-
dých kapel. Zlatým hřebem sobotního programu 
bude Rock & Roll Band Marcela Woodmana. Vr-
cholem sezóny je ale bezesporu Štěrkovna open 
music, která se letos koná první srpnový víkend. 
Asi největším tahákem jsou kapely Tublatanka, 
N.O.H.A., Tata Bojs, Portless, děda Mládek Ile-
gal band a Nebe. Závěr prázdnin a věřím, že ne 
taky hezkého počasí, bude patřit Hlučínskému kr-
máši,“ uzavírá letní pozvánku na štěrkovnu Petr 
Breitkopf.                                                        (mp)

Rada města Hlučína rozhodla o záměru Města Hlučína prodat formou
výběrového řízení obálkovou metodou celkem šest bytových jednotek.

Bytovou jednotku č. 1190/11, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
čp. 1190 a zastavěném pozemku parc. č 1706/9 v k.ú. Hlučín s určenou minimální
kupní cenou 490.000 Kč. Jedná se o byt velikosti 2 + 1 o výměře 55 m2 (+ balkon

o výměře 2,3 m2 a sklep o výměře 1,4 m2) ve IV. NP domu  v Hlučíně, ul. Severní 33.

Bytovou jednotku č. 1190/1, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu
čp. 1190 a zastavěném pozemku parc. č 1706/9 v k.ú. Hlučín s určenou minimální

kupní cenou 450.000 Kč. Jedná se o byt velikosti 2 + 1 o výměře 55 m2

(bez  balkónu + sklep o výměře 1,4 m2), v I.NP domu  v Hlučíně, ul. Severní 33.

Bytovou jednotku č. 1192/1, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu
čp. 1190 a zastavěném pozemku parc. č 1706/11 v k.ú. Hlučín s určenou minimální

kupní cenou 450.000 Kč. Jedná se o byt velikosti 2 + 1 o výměře 54,5 m2 (bez  balkónu
+ sklep o výměře 1,4 m2), v I.NP domu  v Hlučíně, ul. Severní 37.

Bytovou jednotku č. 1192/2, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu
čp. 1192 a zastavěném pozemku parc. č 1706/11 v k.ú. Hlučín s určenou minimální

kupní cenou 410.000 Kč. Jedná se o byt velikosti 1 + 1 o výměře 36,1 m2 
(bez  balkónu, bez sklepa), v I.NP domu  v Hlučíně, ul. Severní 37.

Bytovou jednotku č. 1192/11, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu
čp. 1192 a zastavěném pozemku parc. č 1706/11 v k.ú. Hlučín s určenou minimální kupní

cenou 706.000 Kč. Jedná se o byt velikosti 2 + 1 o výměře 54,4 m2 (balkón o výměře
2,3 m2 + sklep o výměře 1,4 m2), v I.NP domu v Hlučíně, ul. Severní 37.

Bytovou jednotku č. 1192/4, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
čp. 1192 a zastavěném pozemku parc. č 1706/10 v k.ú. Hlučín s určenou minimální

kupní cenou 694.500 Kč. Jedná se o byt velikosti 2 + 1 o výměře 53,4 m2 (bez balkónu
+ sklepní kóje o výměře 1,4 m2), v II.NP domu  v Hlučíně, ul. Severní 35.

Prohlídky bytů na ulici Severní 37 se uskuteční  dne 
23.07.2013. Prohlídky bytů na ulici Severní 

33 a 35 se uskuteční dne 30.07.2013. Přesný čas prohlídky bude určen po dohodě.

Nabídky v zalepených nebo zapečetěných obálkách označených 
,,Výběrové řízení na bytovou jednotku číslo bytové jednotky a její adresa“ – NEOTEVÍRAT“, 

zašlete (nebo doručte osobně na podatelnu MěÚ) na adresu:  
Městský úřad Hlučín, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín do  12.08.2013. 

Bližší informace odbor městského majetku
p. Pavlíková, tel 595020266, e-mail: pavlikova@hlucin.cz nebo

Ing. Zmrzlík, tel. 595020210, e-mail: zmrzlik@hlucin.cz

Prázdninová  otevírací doba knihovny

V červenci a srpnu bude knihovna otevřena:

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

Pobočky v Bobrovníkách a Darkovičkách budou 
během prázdnin uzavřeny.

Přejeme Vám hezké prázdniny plné sluníčka
a příjemně strávenou dovolenou!

Kostely, nejen v ostravsko-opavské diecé-
zi, ale v celé republice se v pátek 31. 5. ote-
vřely nejširší veřejnosti. 

Lidé si v nich mohli prohlédnout například vý-
stavy liturgických předmětů a rouch, absolvovat 
komentované prohlídky chrámů a dostat se do 
míst jinak nepřístupných. Jinak tomu nebylo ani v 
Darkovičkách, kde byl největší atrakcí vystavený 
pohřební vůz z roku 1937, na kterém se odváželi 
zemřelí občané z naší obce na městský hřbitov do 
Hlučína. Tento pohřební vůz byl zakoupen ze sbír-
ky občanů v Darkovičkách. Dnes se již nepoužívá 
a je uskladněn v Hlučíně.

(fk)

Aktrakcí Noci kostelů 
byl také pohřební kočár

Milí  rodiče, máte zájem zúčastnit se se 
svým miminkem slavnostního obřadu ví-
tání občánků?

Pak vyplňte formulář, který si můžete vyzved-
nout na Městském úřadu Hlučín, odbor školství 
a kultury, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín (Po, 
St: 8:00 - 17:00 hod.; Út, Čt: 8:00– 14:00 hod.) 
nebo na internetových stránkách www.hlucin.cz 
(v sekci „Formuláře/Ostatní“). Vyplněny formu-
lář následně zašlete nebo osobně doručte na výše 
uvedenou kontaktní adresu. O přesném datu ko-
nání akce budete s dostatečným předstihem in-
formováni pozvánkou. Bližší informace získáte 
na telefonním čísle 595 020 293, Petra Řezáčo-
vá, případně e-mailem na adrese rezacova@hlu-
cin.cz.

Slavnostní vítání se týká dětí narozených od 1. 1. 
s trvalým pobytem na území města Hlučína a jeho 
městských částí Bobrovníků a Darkoviček.

Příští vítání plánujeme na říjen 2013.  

Vítání občánků
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Když se řekne máj, vybaví se lidem dově-
tek lásky čas. Pro mnoho studentů je ale 
měsíc květen spojen s něčím jiným – se 
zkouškami, maturitními zkouškami, na 
nichž mají dokázat své znalosti, jež získali 
během studia na střední škole.

Také na našem gymnáziu se letos konaly matu-
rity – a již třetím rokem to byly maturity státní, i 
když opět v trochu jiné podobě, než v letech před-
cházejících.

Vše začalo již na konci dubna, kdy se studenti 
maturitních ročníků rozloučili se svými kantory a 
mladšími spolužáky tzv. „posledním zvoněním“. 
A pak se pokračovalo státní částí maturitních 
zkoušek – písemnými pracemi z českého jazyka, 
anglického jazyka, německého jazyka a didak-
tickými testy z téhož, včetně didaktického testu 
z matematiky. Všechny písemné zkoušky zvládli 
naši studenti bez problémů.

V druhé polovině května se konala ústní část ma-
turit. Všech jednapadesát studentů se muselo po-
pasovat s ústní části státní maturitní zkoušky z ja-
zyka českého,  deset studentů vykonalo ústní část 
státní maturitní zkoušky z jazyka anglického a dva 
z jazyka německého.

Dále již záleželo na tom, které dva předměty si 
maturant zvolil ve školní části maturit (tzv. profi-
lové předměty).

Dle následujícího přehledu je zřejmé, že byly 
zvoleny prakticky všechny předměty, které se v 
rámci maturity mohou objevit (předmět/počet ma-
turujících):

Maturity na gymnáziu

společenský základ 15
dějepis 11
geografie 24
matematika 7
fyzika 6
chemie 12
biologie 17
informační a výpočetní technika 1
anglický jazyk (profilová zkouška) 8
německý jazyk (profilová zkouška) 1

A 30. května 2013, poslední den maturit, bylo 
jasné,  že studenti přípravu na svou první velkou 
zkoušku nepodcenili, o čemž svědčí velmi pěkná 
celková průměrná známka 1,87.

Předávání maturitního vysvědčení se uskutečnilo 
ve středu 5. června 2013 v obřadní síni hlučínské 
radnice. Během slavnostního ceremoniálu se ze 
studentů školy stali oficiálně absolventi, kteří snad 
s láskou budou vzpomínat na svou „alma mater“.

A na závěr slova Anny Veselé, třídní učitelky 
VI.A, která se se svými studenty rozloučila také 
slovy českého básníka Jaroslava Seiferta: 

„Bílým šátkem mává, kdo se loučí, každého dne 
se něco končí, něco překrásného se končí. Tak vy-
kročte do další etapy svého života tou správnou 
nohou a hlavně zvesela.“

Markéta Haburová
Gymnázium Josefa Kainara Hlučín

Měsíce červen a červenec 2013 se na Hlučínsku a v polském pří-
hraničí nesou v duchu festivalů.

Dne 2. 6. 2013 se konal Festival přeshraniční kultury na polské straně, a to  
v Tworkowě v gmině Krzyżanowice, který se setkal s výborným ohlasem a 
kde mohli diváci zhlédnout řadu pěkných vystoupení situovaných do nádher-
ného prostřední ruiny zámku.

Druhý z festivalů proběhne dne 14. 7. 2013 od 13 hod. na Mírovém náměstí 
v Hlučíně. Diváci se mohou těšit na dechové kapely Hlučíňanku, Kobeřanku 
a Rohovanku, folklorní soubory Majiček ze Šilheřovic, Burianky z Bolatic, 
Škobránek ze Štěpánkovic, Bolatické seniorky, taneční vystoupení skupin 
Bobři, souborů Vřes z Vřesiny a Slunečnice z Kobeřic, TAURUS z Kravař, 
sbory Cecylia a VIVACE, mažoretky a mnoho dalších souborů z Hlučínska 
a polských gmin Krzyżanowice, Kietrz, Krzanowice a Pietrowice Wielkie.

Pořadatelé věří, že se festivaly přeshraniční kultury setkají s úspěchem a 
budou přínosem pro podporu a zachování místních tradic a zvyků na obou 
stranách regionu.

Součástí  festivalu bude i jarmark řemesel a tradičních výrobků z regionu, 
takže si na své určitě přijdou jak dospělí tak i děti. Vstup na akci je zdarma.

Akce je realizovaná  v rámci projektu „Festival přeshraniční kultury“, reg. 
č. CZ.3.22/3.3.04/12.03303, který je spolufinancovaný z prostředků Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshranič-
ní spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013.

Festivaly přeshraniční
kultury v Tworkově a Hlučíně
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Koncem května se čtyřicet hlučínských seniorů zúčastnilo zájez-
du na Moravskou Bránu. Jako každý rok je během zájezdu do-
provázel Arnold Dudek, který ho doplnil svým zasvěceným vý-
kladem. 

Počasí nebylo od rána příliš vydařené a umoudřilo se až závěru výletu. Ni-
kdo se tím ale nenechal odradit a tak o příjemné zážitky nebyla nouze. Účast-
níci absolvovali prohlídku hradu Helfštýn a pochutnali si na skvělém obědě 
v příjemné restauraci s výstižným názvem Pod Hradem. Po obědě je čekala 
atraktivní prohlídka unikátních Zbrašovských aragonitových jeskyní. Jako 
sladkou tečku na závěr si výletníci vychutnali příjemné posezení u kávy a 
sladkého zákusku v lázeňském hotelu na nábřeží řeky Bečvy.

Senioři navštívili Moravskou Bránu

Mnozí  lidé jezdí na sportovní, hudební, 
výtvarné a jiné  soutěže. Málokdo však 
jezdí na soutěže matematické. Možná se 
to bude někomu zdát divné, ale na tento 
„výlet“ jsem se docela těšil. 

Už třetím rokem jsem jel na okresní kolo ma-
tematické soutěže - Pythagoriádu. Aby to bylo 
pochopeno správně, je to soutěž pro takové ty 
„hlavouny“, kteří rádi přemýšlí nad úskalími ma-
tematiky. Spousta lidí si myslí, že je to nuda a že 
to nejde přežít… Ale mýlí se! Je to naopak mnoh-
dy hodně zábavné, když dostanete na lavici pat-

náct příkladů a máte je vypočítat! Protože 99 % 
nechápete a to zbylé 1 % je místo na podpis a ško-
lu. Naštěstí je tu naše stará známá – časomíra. Ta 
vás ještě více uklidní… Když však odzvoní po-
sledních deset minut, máte ještě větší klídek. V 
posledních minutách se většinou zapotíte více než 
v tělocvičně při hraní míčových her. A pro ty nej-
větší pohodáře je zde poslední minuta. A konečně! 
Je zde konec. Teď se poklidně čeká na výsledky 
1,5 hodinky. Napsal jsem poklidně? Tak to moc 
pravda není, protože těch 90 minut máte možnost 
mozek opět zaměstnat – nyní pro změnu matema-
tickými hlavolamy a šiframi.

Úspěch v okresním kole Pythagoriády

V úterý 21. května se 14 žáků 6.A třídy ZŠ 
dr. Miroslava Tyrše zúčastnilo workshopu 
Projekt média, komunikace a kreativita 
2013, jehož organizátorem bylo Kulturní 
zařízení Ostrava – Jih. 

Naši šesťáci se pod vedením lektorky naučili zá-
kladním dovednostem nezbytným pro každého 
řečníka. Vyzkoušeli si, jak pracovat s dechem, jak 
se správně rozmluvit, co o nás prozrazuje tzv. řeč 
těla, gesta a mimika. Dále prošli minilekcí tvůrčí-
ho psaní nebo se seznámili s tím, jak pracují no-
vináři. Závěrem se dozvěděli, jak rozpoznat seri-
ózní tisk od bulváru a sami si na novináře zahráli.

Gabriela Bočková

A toto jsou reakce samotných účastníků:

n Naučila jsem se práci s médii, s novinami. Nej-
více mě bavila práce ve skupinkách. Celkem 
tento workshop hodnotím na jedničku.  

Adéla Martiníková

n Líbilo se mi, jak jsme mohli popustit uzdu fanta-
zii a naučili se psát články. Líbily se mi jazyko-
lamy, řečnická cvičení a řetěz asociací. 

Vít Novák

n Workshop se mi líbil. Dozvěděla jsem se zají-
mavé věci. Poznám projevy a myšlenky svých 
spolužáků. Teď možná dokážu říct podle způ-
sobu sezení a mimiky obličeje, jak se kdo cítí a 
jakou má náladu. 

Adéla Levčíková

n Bylo to super! Jestli budu novinářem, tak se mi 
to bude určitě hodit. 

Pepa Kusý

Projekt média, komunikace
a kreativita 2013

Ve středu 12. 6. 2013 pořádala Školní družina ZŠ dr. M. Tyrše již pátou okrskovou 
olympiádu školních družin.

Závodilo se ve třech disciplínách – běhu, hodu na cíl a skoku z místa.
Děti závodily v pětičlenných družstvech mladších žáků - 1. a 2. třída a starších žáků -3. a 5. tří-

da. Zúčastnily se školní družiny ZŠ Hať, ZŠ Vřesina, ZŠ Hlučín-Rovniny, ZŠ Hlučín-Hornická a 
naší školy.

1.místo: mladší žáci ŠD Hlučín Dr.M.Tyrše, starší žáci ŠD Hlučín Dr.M.Tyrše
2.místo: mladší žáci ŠD Hať, starší žáci ŠD Hlučín, Hornická
3.místo: mladší žáci ŠD Hlučín, Hornická, starší žáci ŠD Hlučín-Rovniny

Blahopřejeme všem a těšíme se na příští sportovní zápolení.
Ivana Bukačová

vychovatelka ŠD

Vyhlášení!!! Ano, opět třetí místo – stejně jako 
loni. Zlepšil jsem se, nebo ne? Těžko říct! Roz-
hodně jsem se ale nenudil, takže to dopoledne 
strávené s paní Matematikou nebylo vůbec špat-
né…

Na této soutěži jsem nebyl ze ZŠ dr. M Tyrše, 
Hlučín jen já, ale i žáci z jiných ročníků, a vů-
bec jsme škole neudělali ostudu. Naopak, všich-
ni reprezentovali školu velmi úspěšně. A jak jsme 
se tedy umístili: Jakub Osmančík (5. ročník) – 4. 
místo, Adéla Levčíková (6. ročník) – 2. místo, Ja-
kub Metelka (7.ročník) – 3. místo.       

Jakub Metelka, 7. B
ZŠ dr. M. Tyrše, Hlučín

Děti skočily do prázdnin už v červnu
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Sloni na náměstí

Určitě si mnoho z vás vzpomíná na neo-
pakovatelnou atmosféru letních kin, které 
byly ve své době tak populární. 

Byl to pro nás symbol léta, dovolených, teplé-
ho počasí a hlavně nevázané zábavy. Nedávno 
jsem se byl podívat na operu v přírodním amfi-
teátru pod hradem Loket v Čechách. Ten úchvat-
ný pohled na nasvětlený zámek, který se vypínal 
nad řekou, podbarvený tóny vážné hudby, se dá 
jen stěží popsat. To vše se mi vybavilo, když jsem 
nahlédl do programu Kulturního centra na letošní 
prázdniny.

Loni organizátoři poprvé vyzkoušeli nový typ 
zábavného pořadu, kterým je letní divadelní před-
stavení na malém nádvoří hlučínského zámku. Na 
programu byla odlehčená komedie Don Quichot 
de la Mancha a zajímavou atmosféru letního před-
stavení si nenechalo ujít více jak 150 diváků.

Také  v letošním roce se tajuplně nasvětlené ná-
dvoří zámku dočká dvou zajímavých akcí. První z 
nich startuje ve středu 10. 7. pod názvem Smích je 
lék aneb Letní hecovní speciál. Divákům se na ná-
dvoří se svým veselým programem představí di-

vadelní soubor Nahodile z Ostravy. S programem 
plným scének, skečí, písniček a ptákovin. No a 
protože je to letní speciál, tak nebude chybět ani 
speciální módní show.

Legraci určitě zažijete i na konverzační komedii 
zkušeného britského dramatika Robina Hawdona 
pod názvem Dokonalá svatba. Tu přiveze do měs-
ta společnost ŠAMU Štítina, která je také vítězem 
několika divadelních přehlídek. 

Představte si, že se ráno před vlastní svatbou pro-
budíte v posteli po noci, ze které se nic nepamatu-
jete. No a aby toho nebylo málo, tak vedle vás leží 
dívka, kterou vůbec neznáte. Bezesporu zajímavý 
úvod komediální zápletky, která na nás čeká opět 
ve středu 31. července, co říkáte?

Počet míst v hledišti je omezen na 160 diváků 
a cena vstupného je na dnešní poměry velmi níz-
ká. Takže neváhejte a užijte si letošního divadel-
ního léta! 

Obě představení začínají ve 20.30 hod. a věřím, 
že si je nenecháte ujít. Já už jsem si své lístky kou-
pil.

Miroslav Pech

Pozvánka na zámecké nádvoří: Představní v „Letním divadle“ 

 Jiště netradiční zážitek měli všichni, kteří 
ve čtvrtek 6. června odpoledne procházeli 
centrem Hlučína.

Mohli se totiž potkat s trojicí nádherných slonů, 
kteří se procházeli po městě a nevynechali ani ná-
městí. 

V Hlučíně totiž hostoval cirkus Humberto, který 
tak netradičním způsobem zval na svá vystoupení. 
Trasa třech slonů, kteří měli návštěvníky do cir-
kusu přilákat, vedla od štěrkovny po ulici Dlou-
hoveské na náměstí a zpět. Po celé trase je dopro-
vázeli strážníci městské policie a průvod se těšil 
velkému zájmu kolemjdoucích.
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Naši záchranáři pomáhali opět při povodních
Hasičský záchranný sbor z Hlučína opět 
zasahoval během uplynulých povodní, 
konkrétně v Praze, středních Čechách, 
Královéhradeckém, Ústeckém a Jihočes-
kém kraji.

Počátkem června bylo na povodních nasazeno 
74 hasičů ZÚ HZS ČR ze Zbiroha a Hlučína s 42 
kusy techniky. Nasazena byla rypadla, bagry, vy-
prošťovací automobily, obojživelné transportéry, 
cisterny i nezbytná velkokapacitní čerpadla.

Hlavním úkolem hasičů byla plošná evakuace 
obyvatel, zemní práce a čerpání vody. 

V Mělníku např. nasadili na evakuaci obojživel-
ný transporter PTS-10, v Nymburku pak pomáhali 
s rozvozem pytlů s pískem, zpevňování hráze Ko-

marovského rybníka a kopali jámy pro velkoka-
pacitní čerpadla. V Praze sváželi kontejnery pro 
výstavbu protipovodňových stěn a na Zbraslavi 
provedli preventivní odstřel pontonu na Vltavě. V 
okolí Trutnova bylo nasazeno 16 hasičů se zem-
ními stroji, v obci Rudník prováděli záchranáči 
zprůjezdňování komunikace a pilaři odstraňovali 
padlé stromy.  

Na povodních byla mj. nasazena i nová technika 
pořízená za využití strukturálních fondů IOP EU v 
rámci projektu „Zvýšení akceschopnosti ZÚ HZS 
ČR pro záchranné a likvidační práce při živelních 
pohromách“ (tahače MAN s podvaly, stroje Hud-
dig, malé nakladače CAT ).

(mk)

V pátek 31. května 2013 si město Hlučín, 
tak jako i další evropská města, připome-
nulo Světový den bez tabáku, který kaž-
doročně vyhlašuje Světová zdravotnická 
organizace (WHO). V Hlučíně jsme se k 
této kampani připojili letos již počtvrté.

Ve spolupráci s Kulturním centrem Hlučín se 
žáci a studenti hlučínských škol sešli v kulturním 
domě, kde pro ně byly připraveny prezentace za-
měřené na problematiku kouření. Akce byla za-
měřena zejména na prevenci nejrizikovější skupi-
ny populace, kterou jsou mladiství. Ti s kouřením 
často teprve začínají a je dobré je v této době se-
známit se všemi riziky, které kouření přináší.

Název celé akce byl „Nekouřit je IN“ a své ná-
zory a poznatky zde představili žáci základních 
škol Rovniny a dr. M.Tyrše a nechyběli ani stu-
denti hlučínského gymnázia. Během celého  do-
poledne účinkující svým vrstevníkům představo-
vali jednotlivé prezentace a názory na kouření. 
Posluchači tak měli možnost seznámit se zdravot-
ními následky kouření, poslechnout si básničky 

Nekouřit je „IN“

nebo vyplnit křížovku na téma kouření. Celkem se 
v kulturním domě vystřídaly přes čtyři stovky di-
váků a skoro dvě desítky účinkujících. O velkém 
zájmu posluchačů svědčil i častý potlesk, kterým 
reagovali na jednotlivá vystoupení a příjemnou at-
mosféru potrhoval i častý smích, jako reakce na 
neformální vystupování účinkujících ve scénkách.

Věříme, že tato akce inspirovala mladé lidi k za-
myšlení nad tím, že kouření v současné době už 
dávno není „IN“.

Členové Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Hlučín se v minulých týdnech zú-
častnili několika soutěží, ve kterých měli 
možnost ukázat natrénované dovednosti.

Na soutěž v záchranářských disciplínách vyrazili 
do sousedního kraje, kde na území města Prostě-
jova a v okolí vojenského prostoru Hamry absol-
vovali 10 soutěžních úkolů. Během této jednoden-
ní soutěže například prováděli záchranu osoby se 
sebevražednými úmysly - sundání ze stožáru, ha-
sili hořící automobil pouze za pomocí přenosných 
hasicích přístrojů, zasahovali u požáru objek-
tu s předpokládaným výskytem osob bez domo-
va nebo u požáru strojovny ve výškové budově, 
zachraňovali intoxikovanou osobu ze skladu ne-
bezpečných látek nebo také prováděli zásah u 
hromadné dopravní nehody s větším počtem zra-
něných osob. Naše jednotka na soutěži Rallye Ha-
mry 2013 obsadila 1. místo.

Dalším úspěchem je výsledek soutěže v posky-
tování první pomoci nezdravotnickými složkami, 
kde v konkurenci převážně policejních družstev 
obsadili 2. místo. Na 10. stanovištích ošetřovali 
postižené osoby s využitím vlastního vybavení. 

Poslední akcí, kterou hlučínští dobrovolní hasi-
či absolvovali, byla krajská soutěž ve vyprošťo-
vání  zraněných osob z havarovaných vozidel. Na 
této soutěži se, vzhledem k překročení časové-
ho limitu, umístili na 6. místě. Naše jednotka re-

prezentovala celý územní odbor Opava. Všechny 
akce byly zdokumentovány a fotogalerie a odkazy 
na videozáznamy naleznete na webových strán-
kách hlučínských hasičů www.hasicihlucin.cz.  
                                                                         (mt)

Hlučínští hasiči umí!

V měsíci květnu skončila volejbalová se-
zóna 2012-13, ve které jsme měli pět sou-
těžních družstev. Družstvo mužů (trenér 
Miroslav Kvapil) skončilo ve 2. lize na  
3. místě z 10-ti účastníků, což je zatím nej-
lepší umístění v druholigové účasti. 

Družstvo juniorů (trenér Martin Mika) hrálo po-
prvé v KP a osadilo ve finále velmi pěkné 2. mís-
to. Družstvo žen (trenér Martin Večeřa) hrálo v 
KP II.tř. a obsadilo ve své skupině 4. místo a cel-
kově 7. místo ze 16-ti družstev. 

Družstvo juniorek (trenér František Košař) hrá-
lo v OP a z 5-ti účastníků skončilo na pěkném 
2. místě za družstvem VK Kylešovice. Družstvo 
žákyň (trenérky Veronika Zoubková a Pavla Po-
stulková) hrálo OP a taktéž obsadilo 2. místo za 
družstvem SK Kravaře-A. Smíšené družstvo (tre-
nér Vladimír Kotek) se zúčastnilo několika turna-
jů a vždy se umístilo na předních příčkách.

Závěr sezóny družstva žaček se uskutečnil v are-
álu oddílu v měsíci červnu za účasti jak hráček 
tak i rodičů. Tam také proběhl závěrečný turnaj 
s vyhodnocením, na který přispěli tito sponzoři: 
Drogerie DM Hlučín, Česká spořitelna – pobočka 
Hlučín, Lékárna Rovniny Hlučín, Dítě s diabetem 
Ostrava o.s., AUTOTIP Halfar s.r.o. D.Benešov a 
Z. Crhová – OKD Ostrava. Děkujeme.

František Košař

Zprávy z volejbalu
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V záchytné stanici pro psy v Hlučíně na 
ul. Markvartovické, v areálu TS Hlučín 
s.r.o. se nyní nachází již jen dva psi če-
kajících na své nové pány.  Minulý mě-
síc jich bylo přitom šest! Tak snad ti dva 
najdou nové páníčky.

Stanice je otevřená v pracovní dny od 6 do 18 
hod a o víkendu dopoledně od 8 do 12 hod. Od-
běr psíků je možný v pracovní dny od 6 do 14 
hodin. 

Sponzorské dary na provoz psího útulku lze 

poskytovat v naturáliích (granule pro psy), při-
čemž je lze  odevzdat přímo na TS Hlučín s.r.o., 
ul. Markvartovická nebo finančně na poklad-
ně MěÚ Hlučín a samozřejmě převodem na 
účet 000019-1843589399/0800, vedený u Čes-
ké spořitelny a.s., pobočky Hlučín, var. symbol 
6490311. 

Na požádání bude vystaveno potvrzení měs-
ta o přijetí daru - o potvrzení požádáte odbor 
životního prostředí a komunálních služeb, paní 
Dedkovou, tel: 595020231.

V hlučínském útulku nyní čekají čtyři psi, přijďte si pro ně

MÍŠA, pes, 1 rok, 
světle hnědý kříženec,
temperamentní, 
vyžadující pohyb, 
vhodný k RD, nalezen
24.06.2012

ALAN, pes, 3 roky,  
kříženec knírače, 
černohnědý, vhodný k RD
nalezen 24.1.2013 
v Bobrovníkách

Nové číslo Vlastivědného
časopisu Hlučínsko, který 

vydává Muzeum Hlučínska
a Společnost přátel 

Muzea Hlučínska 
již lze zakoupit 
v Informačním 
centru v Muzeu

Hlučínska

Cena časopisu činí 35 Kč

MONTY, pes, 2-3 roky, kříženec velšte-
riéra, vhodný k RD - nejlépe s Vikym.
Nalezen 24.05.2013 v Darkovičkách

VIKI, pes, 2-3 roky, kříženec velšterié-
ra, vhodný k RD - nejlépe s Montym.
Nalezen 24.05.2013 v Darkovičkách
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Místo kytičky

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat celé rodině, všem přátelům a známým za projevenou sou-

strast, květinové dary a za účast při posledním rozloučení s drahým dědečkem, panem Antonínem 
Hlavenkou. Poděkování také patří pohřební službě Breuer, panu MUDr. Kulaviakovi, sestřičkám z 
Charity Hlučín za obětavou péči, dále zpěvačkám, kapele, nosičům a panu kaplanovi za důstojný a 
procítěný projev při mši svaté.

Za celou rodinu vnučka Helena

Srdečně děkuji všem příbuzným, známým a kamarádům za projevenou soustrast a květinové dary 
při posledním rozloučení  s mým manželem panem Güntrem Holubkem, který nás opustil dne 30. 
5. 2013. Poděkování patří také pohřební službě p. Breuera za vstřícnost a zajištění celého pohřbu. 
Rovněž bych chtěla poděkovat panu faráři Mgr. Martinu Šmídovi za důstojný průběh celého obřadu 
a také hudebníkům a zpěvačkám.

Dále bych chtěla vyslovit velké poděkování ošetřujícím lékařům a zdravotním sestřičkám z poli-
kliniky Hlučín, také Charitě a sanitní službě za péči o mého zesnulého manžela.

Za zarmoucenou rodinu manželka a synové s rodinami

Přivítali jsme:
Max Sapara *2013
Barbora Křižáková *2013
Matyáš Barbořák *2013
Agáta Poláchová *2013

Jubilanti:
Anna Dědáčková *1933
Alfréd Nový *1933
Františka Svačinová *1923
Anežka Chromá *1918
Vilemína Dudková *1917

Rozloučili jsme se:
Antonín Hlavenka *1926
Günter Holubek *1940

n Pronajmu byt 1+1 Hlučín - Rovniny. Kon-
takt: 721 545 928.

n Pronajmu byt 1+1 na Rovninách. Tel.: 737 
461 195.

Soukromá řádková inzerce
1.7. - 6.7 Přímestský letní tábor DDM DDM Hlučín
5.7. - 6.7. Hlučínské pivní slavnosti Sportovně-rekreační areál
10.7. 20:30 Smích je lék aneb Letní hecovní speciál Malé nádvoří zámku
13.7. - 27.7. Letní tábor DDM Sloup v Morav. krasu
14.7. 20:30 Festival přeshraniční kultury Mírové náměstí
20.7. 9:00 10. Hlučínská směč, volejbal Stadion
do 28.7. Stopa, výstava Muzeum Hlučínska
31.7. 20:30 Dokonalá svatba, divadlo Malé nádvoří zámku
2.8. - 3.8. Štěrkovna Open Music 2013, festival Sportovně-rekreační areál
10.8. - 24.8. Letní tábor DDM Sloup v Morav. krasu
31.8. - 1.9. Hlučínský krmáš Sportovně-rekreační areál
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zájmový útvar + místo den + hodina od 1. října lektor
ANGLIČTINA hrou I. (seznamování s cizím jazykem hravě, individuální výuka,
říkánky, písničky) DDM

ÚT 15:00 - 16:00 Bc. V. Novosadová

HRÁTKY S HUDBOU (774 231 330)  DDM ÚT, ČT bude upřesněno V. Stoklasová
KERAMICKÉ HRÁTKY DDM PO 14:00 - 15:00 Bc. V. Novosadová
KERAMICKÝ KLUBÍK DDM (rodiče s dětmi od 3 let) PÁ 11.10. 1 schůzka,16:30 Bc. V. Novosadová
Klub MAMINEK S DĚTMI DDM PO 9:00 - 12:00 Bc. E. Studená
POHYBOVÁ ŠKOLIČKA s tetou Editou DDM (od 3 do 5 let) ČT 15:00 - 16:00 Bc. E. Studená
ŠKOLIČKA I. DDM ÚT 8:30 - 10:00 Bc. E. Studená
ŠKOLIČKA II. DDM ST 8:30 - 10:00 Bc. E. Studená
VÝTVARNÉ TVOŘENÍČKO I. DDM ST 15:00 - 16:00 M. Nosiadková
VÝTVARNÉ TVOŘENÍČKO II. DDM ST 16:00 - 17:00 M. Nosiadková,

Z. Pustelníková
TANEČKY A RYTMIKA DDM bude upřesněno Bc. K. Gratzová
ANGLIČTINA II. (seznámení s angličtinou zábavnou formou, doplňování,
básničky, říkanky, porozumění, výslovnost, základy gramatiky...) DDM

ST 15:00 - 16:00 Z. Pustelníková

FLORBAL ZŠ Hornická ČT 14:30 - 16:00 PaedDr. Mgr. P. Rýgl
HRA NA KYTARU I. DDM ÚT 15:00 - 16:00 M. Košáková
JUDO I. - začátečníci DDM PO 15:00 - 16:00 V. Mečár
KERAMIKA DDM PO 16:30 - 18:00 Bc. V. Novosadová
LETECKÝ A LODNÍ MODELÁŘ DDM ÚT 15:30 - 17:30 T. Hurina
PIŠKOTEK (baletní a taneční průprava) ÚT bude upřesněno M. Rončková
POHYBOVÉ HRY ZŠ HORNICKÁ bude upřesněno B. Kladivová
POHYBOVÉ HRY ZŠ ROVNINY bude upřesněno B. Kladivová
RYBÁŘSKÝ DDM PO 15:00 - 17:00 T. Pater
RYTMIKA DDM ÚT bude upřesněno M. Rončková
STOLNÍ TENIS (začátečníci, pokročilí) DDM PO, ČT bude upřesněno Mgr. P. Vondráček
TAEKWON DO ZŠ HORNICKÁ ČT 16:00 - 17:30 PaedDr. Mgr. P. Rýgl
TVOŘIVÝ SVĚT I. DDM ČT 15:00 - 16:00 B. Kladivová
ŠACHY DDM ČT 15:00 - 16:00 Mgr. A. Hubáček
VÝTVARNÁ DÍLNA DDM PO 15.00 - 16:30 Bc. V. Novosadová
VÝTVARNÉ ČINNOSTI I. ZŠ BOBROVNÍKY bude upřesněno B. Kladivová
VÝTVARNÝ ZŠ Hať ST 12:30 - 14:30 Mgr. E. Hřivňáková
HRA NA KYTARU II. mírně pokročilí DDM ÚT 16:00 - 17:00 M. Košáková
JACHTING pro každého bude upřesněno V. Škráčková 

(732414709)
JUDO  II. - pokročilí DDM PO, ST 15:00 - 17:30 V. Mečár
KARATE, KUNG - FU DDM PÁ 16:00 - 17:30 J. Nohejl
KERAMIKA  DDM PO 16:30 - 18:00 Bc. V. Novosadová
MODERNÍ TANEC II. pokročilí DDM bude upřesněno D. Pivovarčíková
SEBEOBRANA pro dívky a ženy DDM PÁ 17:30 - 19:00 J. Nohejl
STOLNÍ TENIS DDM PO, ČT bude upřesněno Mgr. P. Vondráček
TVOŘIVÝ SVĚT II. DDM ČT 16:15 - 17:45 B. Kladivová
VÝTVARNÁ DÍLNA DDM PO 15:00 - 16:30 Bc. V. Novosadová
ANGLIČTINA III. - začátečníci DDM bude upřesněno bude upřesněno
ANGLIČTINA IV. - mírně pokročilí DDM bude upřesněno bude upřesněno
ANGLIČTINA V. - konverzace DDM bude upřesněno bude upřesněno
ANGLIČTINA VI. - pokročilí (konverzace) DDM bude upřesněno bude upřesněno
SEBEOBRANA pro dívky a ženy DDM PÁ 17:30 - 19:00 J. Nohejl
KARATE, KUNG - FU DDM PÁ 16:00 - 17:30 J. Nohejl
KERAMICKÝ  KLUBÍK  DDM (rodiče s dětmi od 3 let) PÁ 11.10. 1. schůzka,16:30 Bc. V. Novosadová
Klub PATCHWORK DDM PÁ 11.10. 1. schůzka,17:00 P. Janková 
Klub DRÁTOVÁNÍ a jiné tvořivé netradiční techniky DDM PÁ 27.9. 1. schůzka B. Kladivová

Dům dětí a mládeže Hlučín
KROUŽKY 2013/2014

Vysvětlivky: zelená = předškoláci, růžová = 1.stupeň ZŠ, žlutá = 2.stupeň ZŠ, šedá = dospělí
Zámecká 6, 748 01 Hlučín, tel: 595 041 156, info@ddmhlucin.cz,

Podrobnější a aktuální informace o kroužcích, data pravidelných schůzek, fotografie atd.
budou upřesňovány na webových stránkách www.ddmhlucin.cz od 2.9.2013
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Sloni ve městě
Exotický zvěřinec
se procházel po Hlučíně

hlučínskénoviny

POZVÁNKA

POZVÁNKA

Roztančené náměstí v kulturním domě
Počasí taneční soutěži letos skutečně nepřálo. První termín 
koncem května propršel a tak se celá akce musela přesunout 
na začátek června. Bohužel také 7. června 2013 se dopoledne 
na obloze honily tmavé mraky a tak museli organizátoři udělat 
zásadní rozhodnutí a přesunuli celou akci do kulturního domu.

Ten se zaplnil návštěvníky, kteří si nechtěli nechat ujít průřez atraktivních 
tanečních vystoupení. Skutečně se bylo na co dívat. V rámci programu vy-
stoupily hlučínské mažoretky ze souboru Paprsky, taneční skupina z domu 
dětí a mládeže, balet Základní umělecké školy P. J. Vejvanovského a pro-
tože tanec je především o pohybu, tak se diváci dočkali i exhibice judistů 
z domu dětí a mládeže. Klasické latinskoamerické a standardní tance před-
vedli tanečníci z klubu sportovních tanců při kulturním domě, kteří se pra-
videlně umisťují na předních místech v mezinárodních soutěžích a nedávno 
zazářili také na Hlučínské lilii.

S velkým zájmem se setkalo vystoupení dětí z Darkoviček, které předved-
ly country tanec a nádech exotiky do programu přinesla ukázka břišních 
tanců a show mistra České republiky v elektro bugy.

Také  návštěvníci si mohli zasoutěžit v tanci. Za nejlepší výkony v zumbě 
si deset nejlepších dětí odneslo plyšového medvídka. Dospělí zase soutěži-
li v polce, valčíku a zumbě. Do soutěže v zumbě se dokonce zapojil i jeden 
muž. Každý soutěžící obdržel za svou účast slosovatelný kupón a na konci 
večera si šťastná výherkyně odnesla poukaz na víkendový relaxační pobyt 
v ceně 5 000 korun.

V sále vládla příjemná atmosféra a milé bylo i zapojení malých dětí do 
programu. Ty sice nesoutěžily, ale nenechaly si ujít příležitost si také za-
tancovat. Závěr večera patřil diskotéce DJ Suna a DJ Míši.

Paradoxně  bylo po celé odpoledne slunné počasí a byla velká škoda, že 
se akce nekonala na náměstí, jak bylo původně v plánu. Bohužel pořada-
telé musejí o místě konání rozhodnout s několikahodinovým předstihem. 
Montáž podia a ozvučení náměstí není levnou záležitostí, a pokud je re-
álné nebezpečí deště, tak skutečně nemá cenu riskovat. Snad nám příště 
bude počasí více přát.

(mp)

Ve středu 19. června 2013 se na Základní 
škole dr. Miroslava Tyrše konal první  roč-
ník Atletického mistrovství škol Hlučínska. 
S myšlenkou, uspořádat v předprázdni-
nové době velkou sportovní soutěž, přišel 
místostarosta Alfons Laňka, který také 
nad celou akcí převzal záštitu.

Mistrovství bylo na víceúčelovém hřišti zaháje-
no slavnostním průvodem. V čele reprezentantů 
soutěžících škol, kteří byli oblečeni v jednotných 
dresech, pochodovali jejich pedagogové. Celkem 
se soutěží zúčastnilo 168 žáků základních škol z 
Hlučínska. Kromě hlučínských škol se zúčastnili 
také školáci z Dolního Benešova, Hati, Ludgeřo-
vic, Děhylova, Šilheřovic, Markvartovic a Vřesi-
ny.

Soutěžící byli rozděleni do skupin podle věku. 
Každou školu reprezentovalo šestičlenné družstvo 
složené rovným dílem z chlapců a děvčat. Soutě-
žilo se v běhu, skoku do dálky, skoku do výšky, 
hodu míčkem a vrhu koulí. S nebývalým zájmem 
se setkala smíšená štafeta, do které se zapojili i 
učitelé. Všechny soutěžící motivovala k co nejlep-
ším výkonům podpora jejich spolužáků v hlediš-
ti, kteří jim hlasitě fandili. Z poháru za celkové 

Sportu zdar!

vítězství se nakonec radovali žáci Základní školy 
dr. M. Tyrše.

„Myslím, že děti prožily hezké dopoledne. Po-
časí nám vyšlo a to je pro akce pod širým nebem 
vždycky to nejdůležitější. Rád bych poděkoval 
všem, kteří se podíleli na přípravě a samozřejmě 
na samotné organizaci. Pokud bych to měl ohod-
notit jako ve škole, tak si všichni zaslouží jednič-
ku s hvězdičkou,“ zhodnotil s úsměvem soutěž 
místostarosta Alfons Laňka.

Jeho slova potvrzuje i ředitelka školy Ivana Staň-
ková: “Vůbec není důležité, kdo vyhrál. Podstatné 
je, že se nám podařilo vytvořit nádhernou sportov-

ní atmosféru. Pro mě osobně to byla i příležitost k 
neformálnímu setkání s kolegy z ostatních škol. 
Přestože příprava celé soutěže nebyla jednoduchá 
a spoustu věcí jsme dodělávali na poslední chvíli, 
tak toho určitě nelitujeme. To, že se první ročník 
konal na naší škole je tak trochu symbolické, pro-
tože sport u dětí dlouhodobě podporujeme. Máme 
na škole sportovní třídu a velkých úspěchů dosa-
hují naši žáci především ve fotbale.“

Jestli se mistrovství dočká i dalšího ročníku v 
tuto chvíli nevíme, ale nadšené hodnocení všech 
účastníků tomu nasvědčuje.                                  

(mp)
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Prázdninové stavby
Nové parkoviště a přístavba 
pavilonu základní školy
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Kulturní festival 
14.7.2013 od 13 hodin
na Mírovém náměstí
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Není to tak dávno, kdy jsem veřejnosti 
představil kámen bábovku jako otočnou 
závoru a musím říct, že všechny detaily i 
funkčnost tomu nasvědčovaly. Přesto mi 
stále některé věci vrtaly hlavou.

Našlo se i dost pochybovačů o funkci závory a 
v Muzeu Hlučínska své pochyby dali najevo. To 
mne nejen trápilo, ale nutilo hledat podobné za-
řízení kdekoliv ve světě. Pomocí počítače a vy-
hledávačů jsem zadával hesla v češtině, němčině 
i angličtině. Bohužel (nebo bohudík?), podobnou 
otočnou závoru s bábovkou nahoře jsem nikde ne-
našel.

Pomohla mi náhoda, i když musím říct, že ná-
hoda přeje připraveným. Při své cestě nepálskými 
vesnicemi údolím řeky Burigangy k osmitisícové 
hoře Manaslu, jsem prošel kolem funkčního vod-
ního mlýna, který bez přítomnosti obsluhy mlel 
mouku. Naše celodenní putování končilo jen pár 
desítek metrů za mlýnem, kde jsme se ubytovali, 
jelikož se začínalo stmívat. Jen letmý pohled na 
otáčející se kámen mi připomněl hlučínskou bá-
bovku a nedal mi spát (to se často stává ve vy-
sokých nadmořských výškách), mohl jsem proto 
přemýšlet o shodné podobě bábovky a otáčejícího 
se mlýnského kamene. Těšil jsem se na rozedně-
ní a detailní prohlídku mlýna. Ještě v noci jsem si 
vybavil drcení zrní pomocí ručních žernovů, zcela 
běžné v nepálských vesnicích a před léty i v na-
šich končinách. Nepálské hospodyňky, roztomile 
nazývané didi (starší sestro), sedí při drcení pra-
ženého zrní na zemi, jednou rukou otáčejí horní 
kámen žernovu a druhou rukou sypou po malém 
množství zrní do otvoru uprostřed kamene. Na-
hnědlá mouka-campa, tvoří jejich hlavní jídlo, z 
které pečou čapátí.

Převést tuto tisíciletou činnost na vodní pohon 
bylo znamenitým vynálezem. Otáčivý pohon ne-
pálských mlýnků tvoří lopatkové kolo, které je na 
společné svislé ose s horním kamenem, jež se otá-
čí. To jsem již znal, ale ráno, hned po rozednění 
jsem spěchal mlýn důkladně prozkoumat. Kolo se 
otáčí, zrníčko se mele, mele, jak ale zajistit pravi-
delnou dodávku zrní bez obsluhy? Z konické, dře-
věné násypky musí vypadávat potřebné množství 
zrnek, závislé na rychlosti otáčení kamene.  Po-
kud by byl otvor násypky velký, obsah zrní by se 
vysypal najednou, jako písek z rozbitých přesý-
pacích hodin. Bude li otvor malý, zrnka se opřou 
o sebe a přestanou vypadávat. Celý problém byl 
vyřešen již v dávné minulosti, natřásáním zásob-
níku.  

A tady jsme u jádra pudla a rozkrytí záhady ka-
mene bábovka. Zásobníkem zrní, násypkou za-

Záhadná hlučínská bábovka z kamene promluvila. V Nepálu!

věšenou na provazech, třese kolík připevněný k 
násypce tak, aby ležel na vytesaných dílkách otá-
čející se bábovky a třásl zásobníkem. Obrázek 
všechno vysvětluje, důmyslný vynález našich 
předků funguje dokonale. Pokud se otáčení kame-
ne zastaví, zrníčka přestanou vypadávat, bude li se 
kámen otáčet rychleji, bude vypadávat více zrnek.

A nyní, po nezbytném úvodu, zpátky k hlučín-
ské bábovce. Při mém prvním zkoumání kame-
ne bábovka jsem zjistil, že spodní část kamene je 
obroušená vlivem otáčení a uprostřed má mělkou 
jamku. Silnějším drátem jsem zjistil, že horní ot-
vor v bábovce končí po 30 centimetrech. (Byl do-
konale ucpán pískem, který vytvořil zátku tvrdou 
jako beton.) Bez poznatků z Nepálu by mne ne-
napadlo k prozkoumání horního otvoru bábovky 
použít vrtačku s dlouhým vrtákem. Ten pokus s 
vrtačkou jsem dlouho odkládal, nechtěl jsem po 
krátké době změnit původní vysvětlení kamene, 
jako otočné závory. Přinutila mne k tomu reportáž 
o bábovce pro Český rozhlas. Za účasti reportér-
ky s mikrofonem dlouhý vrták pomalu narušoval 
ztvrdlý písek v horním otvoru bábovky, po chví-
li se rozvolnil a celý vrták vjel do díry jako do 
prázdna.

Je to jasné, kámen bábovka, ačkoliv by jako zá-
vora mohl sloužit, není otočná závora, ale žernov 
k mletí mouky. Jelikož takové žernovy obvykle 
pohání oslík a výška vodorovného břevna odpoví-
dá kohoutkové výšce osla, dá se to předpokládat. 
Když jsem pak zadal do vyhledávače: žernov po-
háněný oslem, objevilo se mi hned několik odka-
zů na citát z Bible:

„… lépe by jemu bylo, kdyby zavěšen byl žer-
nov osličí na hrdlo jeho a pohřížen byl do hlubi-
ny mořské.“

 Myslím, že se nenajde lepší název pro záhad-

ný hlučínský kámen, než jak stejné zařízení                      
pojmenovává Bible: žernov osličí. Mj. jenom 100 
kroků od původně umístěného kamene byla sta-
rá pekárna, která čerstvě umletou mouku mohla 
dále zpracovávat. Stejně drsný kámen jako bábov-
ka mají i jiné mlýnské kameny. 

Na kameni je letopočet 1858. Krátce poté zača-
la průmyslová  revoluce, kdy ocelové, vodorovné 
mlýny začaly vyrábět kvalitní mouku tak levně, že 
se žernov stal nepotřebný. To bude asi důvod, proč 
zařízení upadlo v zapomnění.

Co bude s modelem závory v Muzeu Hlučínska? 
Pouze se vytáhne středový sloupek, horní otvor se 
provrtá až dolů a do otvoru se nasype zrní. Střechu 
a násypku na ní zavěšenou, budu muset doplnit. 
Osla si lehce vybaví každý sám.

Jiří Sonnek



Tradiční Hlučínský Krmáš zná své hlavní 
hvězdy. Návštěvníci vyhledávané akce se mo-
hou těšit na zpívající krásku Terezu Kerndlo-
vou a legendu všech legend Ivana Mládka. 
Ten do Hlučína dorazí se svým Banjo Bandem 

a slibuje show plnou veselých písniček, vtipů a 
scének. Krmáš se tentokrát uskuteční 31. srpna 
a 1. září. Opět na břehu Hlučínského jezera.
Prostor dostanou i místní kapely. Vystoupí na-

příklad Eš Band z Šilheřovic, který představí 
průřez vším podstatným, co se událo ve světě 
big beatu za posledních 60 let. Těšit se můžete 
i na rockovou partu RDT, která bude prezen-
tovat svou vlastní tvorbu. Další body progra-
mu pořadatelé ještě nezveřejnili.
Do Hlučína opět dorazí obsáhlý lunapark. 
Připraveno bude i bohaté občerstvení.

Hvězdy Hlučínského Krmáše (31.8. - 1.9. u jezera):

Tereza Kerndlová a Ivan Mládek



Sídliště OKD, J. Nerudy 4, Hlučín (před kavárnou Barborka)
tel: 732 305 627
www.monadekorschop.cz

Prodáváme od úterka do soboty
domácí sortiment - buchty, koláče,
bábovky, perníčky a další sladký 
sortiment s chutí jako od babičky.
Vždy v pátek a sobotu mini 
zákusečky opět domácí kvality.
Na objednávku dorty
dle vašich zadání.

cukrářsví  pekařství

  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!!! Možný odběr v OV

české

Stylový dárek:
stan pro náročné ve tvaru legendární

dodávky VW z 60 let exkluzivně na

www.retrostan.cz

9999,-

POMOZ SVÉMU
SRDCI A ZDRAVÍ

www.lisnaolej.cz
Vyrobte si domácí olej ze lněného semínka, 

nejbohatšího přírodního zdroje Omega 3 kyselin, 
životně důležitých nejen pro vaše srdce a cévy.

Výroba moderních 
a vydělávajících

www stránek a eshopů
rychle a spolehlivě

Volejte ještě dnes 603487848

www.pronetmedia.cz




