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Burza knih
Jak jsme oslavili březen, 
měsíc knih a Internetu

Strana 4

Revitalizace jezera 
Co nového na štěrkovně? 
Dozvíte se v rozhovoru...

Zveme vás na zasedání
zastupitelstva města 
dne 11. dubna 2013 

od 16:00 hod v kulturním domě

POZVÁNKA

POZVÁNKA

21. března 2013 proběhlo slavnostní vyhlášení výrazných osob-
ností a reprezentantů města Hlučína za rok 2012. Slavnostní 
ocenění se konalo již po třinácté a mezi oceněnými se objevila 
spousta nových tváří.

Slavnostní ráz celé akce podtrhla důstojná atmosféra Červeného kostela, 
který se do posledního místa zaplnil nejen oceněnými reprezentanty, ale také 
jejich známými a rodinnými příslušníky. Oceněným poblahopřál starosta 
města Pavol Kubuš a vítězům v jednotlivých kategoriích předal finanční od-
měnu. V rámci slavnostního programu vystoupil smyčcový orchestr Gaudi 
Musicae, který zaujal návštěvníky nejen svým hudebním výkonem, ale i do-
bovým oblečením.

Do soutěže bylo nominováno celkem jedenáct osobností a kolektivů v ob-
lasti kultury a 6 v oblasti sportu. Komise pro kulturu a školství a komise pro 
tělovýchovu a sport posoudily doručené návrhy a předložily je radě měs-
ta, která s konečnou platností rozhodla o umístěná jednotlivých navržených 
kandidátů. V oblasti kultury byly za rok 2012 oceněny dvě výrazné osobností 
a jeden kolektiv. V oblasti sportu pak dva jednotlivci a tři kolektivy.

Jako nejlepší reprezentant v oblasti kultury byla vybrána spisovatelka Anna 
Smolková a na druhém místě se umístila aktivní členka Hlučínského smíše-
ného sboru Edeltraud Svobodová. V kategorii souborů byl oceněn Hlučínský 
smíšený sbor.

Červený kostel hostil výrazné
osobnosti a reprezentanty města

Mezi sportovci obsadil první místo fotbalista Michal Skwarczek a na dru-
hém místě se umístil tenista Adam Konečný. V kategorii kolektivů vyhrálo 
družstvo starších žaček Handball Clubu Hlučín před fotbalovými dorosten-
ci FC Hlučín a volejbalovými juniorkami z TJ Hlučín. Nejprestižnější titul 
výrazné osobnosti města Hlučína za rok 2012 si odnesla dlouholetá učitelka 
Základní umělecké školy v Hlučíně Charlotta Kubálková.

(mp)
Profily osobností najdete na straně 8 - 9

Zleva: Charlotta Kubálkova, Edeltraud Svobodová, za Hlučínský smíšený sbor
sbormistryně Barbora Bortlová a Anna Smolková.

Ve dnech 26. – 28. 4. 2013 se v kultur-
ním domě uskuteční tradiční přehlídka 
trofejí spárkaté zvěře ulovené v před-
cházejícím mysliveckém roce. Přehlíd-
ku trofejí pořádá Okresní myslivecké 
sdružení Opava ve spolupráci s Magist-
rátem města Opavy a Městskými úřady 
Hlučín, Kravaře a Vítkov.

Výstava se koná každý rok v obvodu působ-
nosti jednoho z výše uvedených úřadů. Letos 
bude poprvé probíhat v kulturním domě v Hlu-
číně. Na všechny návštěvníky čeká přehlídka 
nejzajímavějších trofejí, parohů a rohů jelenů, 
srnců, daňků nebo muflonů, kteří byli uloveni 
v minulém roce. Jen trofejí srnců bude více jak 
tisíc kusů.

Akce je určena nejen samotným myslivcům, 
ale také všem, kteří mají rádi přírodu. Přede-
vším pro ně je připraven bohatý doprovodný 
program. V něm nebude chybět ukázka tvor-
by malířky a výtvarnice Hany Křenkové nebo 
uměleckého řezbáře Ondřeje Trlifaje, kteří se 
zabývají loveckou tématikou. Návštěvníci si 
mohou zastřílet na laserové střelnici a prohléd-
nout výstavu velkoformátových fotografií Lu-
káše Kovára. Ke slavnostní atmosféře přispěje i 

vystoupení mysliveckých trubačů. Místní mys-
livecké sdružení zajišťuje občerstvení a přede-
vším zvěřinovou kuchyni.

V pátek je výstava vyhrazena pro školy a zá-
jemci ji mohou navštívit v sobotu od 8.00 hod. 
do 17.00 hod. (slavnostní zahájení proběhne v 
9.00 hod.) a v neděli od 8.00 hod. do 12.00 hod. 
Vstup je volný.

(mp)

Chovatelská přehlídka trofejí poprvé v Hlučíně
Nové číslo vlasti-
vědného časopisu 
Hlučínsko bude 
v prodeji již od 
20. dubna 2013.

V souvislosti s vy-
dáním nového čísla 
vlastivědného časo-
pisu připravuje Mu-
zeum Hlučínska v 

druhé polovině dubna tématickou besedu. Proto-
že v době uzávěrky tohoto čísla Hlučínských no-
vin je pozvání hosta k debatě v jednání, upřesní-
me jeho jméno, termín, místo a čas na webových 
stránkách Muzea Hlučínska (www.muzeum.hlu-
cin.com), informačního centra (www.info.hlucin.
com), Společnosti přátel Muzea Hlučínska (www.
spmh.cz), telefonicky (595 041 617) a na plakáto-
vacích plochách v Hlučíně. 

V jednání jsou tito hosté: Prof. PhDr. Jan So-
kol, Ph.D., CSc. (filosof, překladatel filosofických 
textů, vysokoškolský pedagog, publicista a býva-
lý ministr školství) a Mgr. Jiří „Edy“ Zajíc (peda-
gog a publicista zejména v oblasti výchovy, vzdě-
lávání, občanské společnosti, médií, náboženství 
apod.).

Nové Hlučínsko již 20.4.

hlučínskénoviny
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Vážení spoluobčané, 

jaro už neodvratně přichází a zima končí. S 
jarem příroda a my s ní, nabýváme novou sílu k 
životu. Někteří se těší, až vyrazí do přírody, jiní 
si chtějí dostavět nebo spravit dům. Zemědělci a 
zahrádkáři zasejí na příští úrodu. Jarní sluníčko 
nás každého vytáhne ven z domu.

Také město začalo realizovat projekty na vy-
lepšení své infrastruktury. Zateplíme a vymě-
níme okna na dalších školách, sportovní hale 
a kulturním domě v Darkovičkách. Opravíme 
cesty na dvou ulicích, opravíme část vodovodu a 
připravíme areál štěrkovny k revitalizaci. To jsou 
důležité věci hmotné.

Důležité pro život jsou ale i věci a činy, které 
děláme pro zdraví, vzdělání, kulturu a radost. 
V těchto novinách se dozvíte, kolik peněz město 
rozdělilo právě na tyto aktivity. Kromě dotace 
pro kulturní domy, knihovnu, muzeum, sportov-
ně rekreační areál, dětskou rehabilitaci a dům 
dětí a mládeže, dostalo dotaci na činnost celkem 
52 městských spolků, klubů a aktivních skupin. 
Ty všechny se věnují sportovnímu a kulturnímu 
vyžití, ale i volnočasovým a zájmovým aktivitám 
a sociální pomoci. Ať tomu řekneme jako naší 
rodiče, že „nejen chlebem živ je člověk“, nebo 

Město Hlučín, člen Národní sítě  zdravých 
měst, se letos již pojedenácté opět zapoju-
je  do celostátní kampaně k oslavám Dne 
Země.

Den Země, tento svátek životního prostředí, 
připadá každoročně na 22. dubna a je oslavován 
na celém světě. První kampaň pod názvem Den 
Země proběhla 22. dubna 1970 ve Spojených stá-
tech a měla za cíl upozornit širokou veřejnost na 
problematiku životního prostředí a prosadit otáz-
ky ochrany životního prostředí i do vysoké politi-
ky. Již tenkrát se připravených akcí zúčastnilo té-
měř dvacet milionů lidí, převážně studentů.

Postupně se kampaň rozšiřovala a zapojovalo se 
stále více zemí i jednotlivců. Od roku 1990 se do 
oslav zapojuje i Česká republika. Koncem dubna 
a zejména tento konkrétní den se na celém svě-
tě pořádají festivaly, koncerty, výstavy, pochody, 
mítinky, úklidové akce a mnoho dalších aktivit, 
které mají vztah k ochraně životního prostředí a 
naší planety Země.

V letošním roce jsme ve spolupráci s Kulturním 
centrem Hlučín a Domem dětí a mládeže připravi-
li k této příležitosti tyto akce:

Pro školy:
n 16. dubna od 9:00 hodin v Kulturním domě 

Hlučín představení „Příběh popelnic“ pro ma-
teřské školy a I. stupeň základních škol.

n 30. dubna u Kulturního domu Hlučín malování 
křídami na chodníky, kterého se zúčastní děti z 
mateřských škol.

n pro všechny základní školy město vyhlásilo 
soutěž ve sběru papíru – školy papír sbírají ce-
loročně a v květnu se vyhodnotí množství se-
braného papíru na jednoho žáka a vítězná škola 
získá od města finanční ocenění.

n od 16. do 26. dubna proběhne v Kulturním 
domě v Hlučíně výstava výtvarných prací 
žáků škol na téma příroda, její vernisáž bude 
16. dubna od 8:30 hodin.

Pro veřejnost:
n 12. dubna od 15:30 hodin pořádá Dům dětí a 

mládeže Hlučín  „Odemykání lesa“,  tradiční 
akci pro menší dětí a jejich rodiče . Úkolem 
bude odemknou les, probudit zvířátka ze zim-
ního spánku a vyhledat Pána lesa, který opět 
všem připomene, jak se v přírodě máme cho-
vat, jak ji je třeba chránit a také kam s odpa-
dem. Na zúčastněné čeká sladká odměna

n  27. dubna od 8:00 hodin pořádá Dům dětí a 
mládeže Hlučín ve spolupráci s Místní organi-
zací Českého rybářského svazu  základní kolo 
soutěže „Zlatá udice“ . Soutěží se v rybolovné 
technice, poznávání rostlin a živočichů a vědo-
mostním testu. Děti se na soutěž připravují celý 
školní rok v rybářském kroužku v domě dětí. 
Úspěšné absolvování zkoušky je podmínkou 
pro získání rybářského lístku. Soutěž vyhlašu-
je MŠMT a proběhne na Sportovně rekreačním 
areálu v Hlučíně. Jako diváky zveme rodiče a 
širokou veřejnost.

n 11. května pořádá Místní organizace Českého 
rybářského svazu ve spolupráci s Domem dětí 
a mládeže v Hlučíně zájezd na Kružberskou 
přehradu – „Davidův mlýn“, kde se uskuteč-
ní „Lov ryb udicí“ – tato akce je určena i dě-
tem, které nenavštěvují kroužek v domě dětí, 
tudíž  všem dětským zájemcům, kteří si chtějí 
vyzkoušet různé techniky lovu.  Oceňují se nej-
lepší úlovky a odměnou je věcná cena, poháry 
a diplomy. Tato akce je tradičním zpestřením 
začínající rybářské sezóny.

Snad vás některé připravované akce zaujmou 
tak, že se jich i sami zúčastníte. A pokud ne, tak 
by si nikdo z nás neměl nechat ujít probouzejí-
cí se přírodu. Vydejme se proto někam na výlet 
nebo jenom na procházku. Určitě nás to alespoň 
pohladí po duši a znovu si uvědomíme, že příro-
da kolem nás je to nejcennější, co máme a chránit 
ji stojí za to.

Odbor ŽP a KS

Město Hlučín se připravuje na oslavy Dne Země

Rada města Hlučína:
n projednala požadavek na instalaci dopravní 

značky IP 10a Slepá pozemní komunikace na 
začátek ul. U Moštárny a rozhodla požadavku 
vyhovět.

n rozhodla, že zhotovitelem projektové doku-
mentace akce „Přístavba školní družiny v ZŠ 
Bobrovníky“ se stává společnost ATRIS s.r.o..

  n rozhodla o poskytnutí peněžitého daru občan-
skému sdružení Svatováclavský hudební festi-
val, o. s..

n rozhodla, že zhotovitelem akce „Přístavba vý-
tahu k budově A, Městského úřadu Hlučín“ se 
stává společnost NOSTA s.r.o. a rozhodla o 
uzavření smlouvy o dílo v ceně 1.353.000 Kč 
bez DPH.

n rozhodla, že zhotovitelem stavby: „Rekonstruk-
ce ul. Na Sídlišti v Hlučíně - Bobrovníkách“ se 
stává společnost KARETA s.r.o. a rozhodla o 
uzavření smlouvy o dílo v  ceně 1.796.856 Kč 
bez DPH.

n rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky veřej-
né zakázky „Revitalizace sportovní haly Hlu-
čín“ a o uzavření smlouvy s uchazečem MŽT 
Stavitelství a.s., jehož nabídka byla vyhodno-
cena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou 
a to 3.439.890 Kč bez DPH.

n projednala návrh Smlouvy o dílo o údržbě ve-
řejné zeleně města Hlučína se společností TS 
Hlučín s.r.o. na rok 2013 a rozhodla uzavřít  
smlouvu  dle předloženého návrhu.

Výtah z usnesení z 67. - 68. 
schůze Rady města Hlučína

Rada města Hlučína
rozhodla o záměru Města Hlučína
prodat formou výběrového řízení

obálkovou metodou dvě bytové jednotky.

1) Bytovou jednotku č. 1190/11,
včetně spoluvlastnického podílu na spol. 

částech domu čp. 1190 a zastavěném
pozemku parc. č 1706/9 v k.ú. Hlučín s

určenou minimální kupní cenou 550.000 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,  Severní 33.

2) Bytovou jednotku č. 1192/1, 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 500.000 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.
Nabídky v zalepených nebo zapečetěných
obálkách označených ,,Výběrové řízení

na bytovou jednotku „číslo jednotky
a adresa“ – NEOTEVÍRAT“,  zašlete

(nebo doručte osobně na podatelnu MěÚ) 
na adresu: Městský úřad Hlučín, Mírové
nám. 23, 748 01 Hlučín do 17. 5. 2013.

Bližší info odbor městského majetku
p. Pavlíková, tel 595 020 266,
e-mail: pavlikova@hlucin.cz

že „předcházíme sociálně patologickým jevům“, 
každopádně tyto aktivity pomáhají udržet kul-
turní i morální úroveň společnosti, kterou jiní 
dovedou hodně kazit.

V březnu jsme vyhodnotili nejlepší reprezentan-
ty a osobnosti města za rok 2012. Dovolím si tvr-
dit, že tito lidé vynikli nejen díky vlastní aktivitě, 
ale pomohly jim i podmínky pro jejich realizaci. 
Jsem rád, že jsou ve městě lidé, kteří jsou přes 
množství každodenních problémů a překážek, 
ochotni reprezentovat město, vést děti a mládež 
ke sportu a společenskému uvědomění nebo 
pomoci jiným v nesnázích. Rád bych jim svým i 
Vaším jménem touto cestou poděkoval. Věřím, že 
i letos budou nejen oni, ale i další aktivní občané 
vytvářet život ve městě hezčím a příjemnějším. 

Pavol Kubuš
starosta
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Město Hlučín zajistilo, tak jako v loňském 
roce,  pro občany Hlučína, fyzické osoby 
nepodnikající od 2. dubna možnost uklá-
dat biologicky rozložitelné odpady ze za-
hrádek na dvoře TS Hlučín s.r.o. na ulici 
Markvartovická.

Služba je bezplatná a bude poskytována pro ob-
čany města Hlučína, Borovníků a Darkoviček, 
kteří prokáží svoji totožnost. Před uložením odpa-

dů dojde k evidenci odpadů a producenta. Příjem 
odpadů bude realizován pondělí a středa od 8 do 
18 hodin, úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 16 hodin a 
v sobotu dopoledne od 8 do 12 hodin. 

Služba bude poskytována od 2. dubna do 30. lis-
topadu. K likvidaci bude odebírán odpad kat.č. 20 
02 01 Biologicky rozložitelný odpad - tráva, seno, 
ořezy ze stromů a keřů.

Odbor ŽPaKS

Bezplatná likvidace „zelených“ odpadů ze zahrádek Zábavně o stáří? 
Ale ano! Přesvědčí Vás Aleš Cibulka a 
Vladimír Hron. Kde? V Kulturním domě 
v Hlučíně 17. dubna v 19 hodin. 

Známý moderátor Aleš Cibulka a bavič Vladimír 
Hron se rozhodli zpopularizovat téma stárnutí ve 
Zdravých městech České republiky. Hlavní pro-
tagonisté během představení diskutují s místními 
odborníky o praktických tématech, která se týka-
jí péče o seniory, ale také zdravého a aktivního 
stárnutí. Představení je určeno nejen seniorům, ale 
i rodinným příslušníkům, kteří se věnují nebo v 
brzké době budou věnovat aktivní péči o seniora. 
Návštěvníci představení mohou o přestávce na-
psat odborníkům otázky, které jsou následně ve-
řejně zodpovězeny. Vladimír Hron zazpívá během 
večera několik písní ze svého repertoáru. Každý 
návštěvník akce obdrží dárek od generálního part-
nera projektu, kterým je společnost Hartmann – 
Rico a.s. Mediálním partnerem je Český rozhlas, 
partnerem je i Nadační fond Veselý senior. Záštitu 
nad představením převzala Národní síť Zdravých 
měst ČR. Účinkují: Aleš Cibulka, Vladimír Hron 
a místní odborníci na problematiku stáří, zdravot-
ních a sociálních služeb. Dotované vstupné pouze 
20,- Kč, předprodej vstupenek od 11. března v KD 
Hlučín a Informačním centru.

Oslava MDŽ v Hlučíně
Mnoho lidí si ještě dnes neuvědomí, že 
8. březen není jen obyčejný den. Je to vý-
znamný den boje žen za nezávislost, vo-
lební právo, za vzdělání a rovnoprávnost.

Před mnoha lety ve Francii jako první žena na 
světě Marie Sklodowská mohla učit fyziku na 
univerzitě, za tento obor dokonce získala Nobe-
lovu cenu. U nás jsme měli také odvážné ženy 
jako například Božena Němcová, Karolina Svět-
lá nebo M. D. Rettigová a my jsme jim vděčné, že 
nám umožnily vzdělávat se a zastávat mnohé zod-
povědné funkce v odborném a veřejném životě. 
Mnoho let byly i v naší zemi ženy diskriminová-
ny. Na toto vše, jsme vzpomněli na každoročním 
posezení v restauraci Laguna. Oslava byla důstoj-
ná, kultivovaná, plná tance, zpěvu a příjemné at-
mosféry. Hlučínské ženy dokázaly, že i přes kaž-
dodenní starosti si dokáží najít čas na své koníčky. 
Proto všem, co se o tuto akci postarali, patří mé 
velké poděkování.

Valerie Cymorková
účastnice oslavy

Po loňských dobrých zkušenostech si 
mohou zájemci také letos zasportovat na 
městských hřištích.

Pro všechny milovníky sportu jsou k dispozici 
tři víceúčelová hřiště a tři zahrady s herními prv-
ky pro děti. Každé hřiště má svého správce, který 
dohlíží na dodržování pořádku a proto doporuču-
jeme, aby se zájemci nejprve kontaktovali na něj.

Samozřejmostí pro všechny návštěvníky je do-
držování provozních řádů, ve kterých je uvedeno 
kdo a za jakých podmínek může hřiště využívat. 
Na hřištích se nesmí kouřit ani požívat alkohol a 
zakázán je také vstup zvířatům. Na dětská hřiště 
mají přístup děti v doprovodu rodičů nebo osoby 
starší 18 let. Provozní doba hřišť je zřejmá z při-
ložené tabulky.

V dubnu se otevírají hlučínská hřiště

Víceúčelové hřiště Darkovičky
pondělí - neděle 8:00 - 21:00 hod. 
Ve dnech školního vyučování je od 8:00 - 13:00 hod. vyhrazeno pro ZŠ Darkovičky
Víceúčelové hřiště ZŠ dr. M. Tyrše v Hlučíně (v provozu od 15. 4. - 15. 10.)
pondělí - pátek 15:00 hod. - 19:00 hod.
sobota a neděle 9:00 - 12:00  a 14:00 - 19:00 hod.
Víceúčelové hřiště ZŠ Hlučín-Rovniny (v provozu duben - říjen)
dny školního vyučování 16:00 - 20:00 hod.
mimo dny školního vyučování 10:00 - 20:00 hod.
Zahrada MŠ Severní (v provozu duben - říjen)
duben, říjen:
pondělí - pátek 16.30 hod.–18.00 hod.

květen, září:
pondělí – pátek 16.30 hod. – 19.00 hod.

mimo provozní dny MŠ 14.00 – 18.00 hod. mimo provozní dny MŠ 14.00 hod. – 19.00
(soboty, neděle, svátky, prázdniny) (soboty, neděle, svátky, prázdniny)
Zahrada MŠ Cihelní (v provozu duben - říjen)
pouze v pracovní dny 17.00 – 19.00 hod.
Zahrada Dětská Rehabilitace Hlučín, ul. Hluboká (v provozu duben - říjen)
pouze v pracovní dny 11:30 - 17:30 hod.

KC Hlučín vyhlásilo letos novou fotogra-
fickou soutěž pod názvem MÝCH 5 NEJ, 
do které každý účastník zaslal svých 5 
nejlepších fotografií, které kdy nafotil.

Téma nebylo určeno a ani doba pořízení sním-
ku. Fotografie mohly být i upravovány. Celkem 
bylo přihlášeno 150  fotografii od 30 autorů. 
Všechny snímky byly předány komisi k posouze-
ní. Její těžký úkol spočíval v tom, že musela vy-
brat 5  fotografů, jejichž kolekce fotografii bude 
nejvyváženější. A také ze 150 fotografií vybrat 5 
nejlepších fotek. V době psaní tohoto článku ješ-
tě neznáme výsledky hodnotitelské komise, ale ti  
vyberou nakonec pouze 5 kandidátů na vítězství. 

O konečném vítězi rozhodnou diváci a návštěv-
níci výstavy sami. A to svými hlasy, kdy zakou-
penou vstupenku odevzdají do zapečetěných kra-
bic  s označením jména autora. Každý váš hlas, 
tak může rozhodnout o vítězi. Vernisáž této výsta-
vy proběhne v Červeném kostele 12.4. od 18 hod., 
kde budete moci spatřit všechny fotografie přihlá-
šené do soutěže v rámci videoprojekce. Otevře-
no bude každou středu od 14 do 18 hod. Neděle 
od 13 do 16:30 hod. (mimo  5.5.). Výstava potrvá 
do 10.5.. Od 18 hod. proběhne  slavnostní vyhod-
nocení soutěže a předání cen autorům fotografii a 
ukončení výstavy.                              Zdeněk Kačor

ředitel KC Hlučín, autor projektu

Výstava nejlepších fotek ze soutěže MÝCH 5 NEJ

Workshop v rámci projektu Škola bez 
hranic: Česko-polské pohraničí očima stu-
dentů architektury z Ostravy a Opole ab-
solvovali koncem minulého roku studen-
ti architektury Fakulty stavební VŠB-TU 
v Ostravě. Minulý měsíc své práce ukázali 
na školní výstavě. 

Šest česko-polských studentských týmů řešilo 
oblast Hlučínska a Ratibořska pod vedením peda-
gogů z Katedry architektury v Ostravě a Katedry 
Budownictwa i Architektury v Opoli. Výsledkem 
projektu bude publikace, jejíž elektronická ver-
ze bude pro všechny zájemce volně přístupná na 
webu www.silesianborder.eu.

Studenti studovali Hlučínsko
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O rekultivaci štěrkovny se mluví už  del-
ší dobu. Na to, jak přípravné práce po-
kračují, jsme se zeptali vedoucího odbo-
ru městské majetku Miroslava Zmrzlíka.

Co vás v tuto chvíli zaměstnává nejvíce?
Město Hlučín je v roli žadatele o úhradu nákla-

dů v rámci programu revitalizace hlučínského je-
zera a nemá žádný smluvní vztah s firmami, které 
zajišťují legalizaci plánovaných staveb, tj. staveb-
ní povolení k nim. Přesto intenzivně pracujeme 
na uzavírání smluv s vlastníky pozemků, kterých 
se stavba dotýká. Je třeba si uvědomit, že se jed-
ná celkem o 5 katastrálních území a více než 100 
vlastníků pozemků. V pravidelných intervalech se 
scházíme s projektanty, kteří připravují zadávací 
dokumentaci.

Narazili jste na nějaké problémy?
Jednání s majiteli pozemků jsou mnohdy složi-

tá a trvají dlouho (zejm. z důvodu, že požadav-
ky vlastníků pozemků jsou pro Město Hlučín často 
neakceptovatelné), nicméně zatím se nám vždy po-
dařilo dospět ke společné dohodě.

Co všechno projekt zahrnuje?
Hlavní myšlenkou projektu je ochrana území 

proti 100-leté vodě, to znamená zejména úpravu 
hrází podél řeky Opavy a dále výstavbou nového 
nápustného a výpustného objektu Hlučínského je-
zera. Celý projekt je rozdělen do několika částí. 
Nejprve dojde k opravě hrází podél řeky Opavy. 
Navýší se břehy a na jedné straně se postaví ob-
služná asfaltová komunikace, kterou budou vyu-
žívat pracovníci povodí Odry a taky bude slou-
žit jako cyklostezka. Dojde k zasypání stávajícího 
kruhového oka v areálu a zadní přírodní oko se 
propojí s jezerem a vytvoří se záliv. Budou se zpev-
ňovat břehy. Část zůstane přírodní, v části bude 
zhutněný kámen nebo kámen zasazený v betonu 

a uvnitř areálu se vybuduje písčitá pláž. Plánu-
je se rekonstrukce veškeré infrastruktury. Takže 
plyn, voda, kanalizace, rekonstrukce trafostanice 
a spousta dalších úprav.

Takže ti, kteří očekávají, že na štěrkovně vznik-
ne velký akvapark, budou nejspíše zklamáni?

Především se tady vytvoří prostředí pro další 
podnikatelské  záměry. Takže by zde v budoucnu 
mohl stát hotel nebo sportovní hala. Celá stavba 
určitě přispěje k lepšímu sportovnímu, ale také 
kulturnímu využití areálu. Kolem štěrkovny po-
vede nová cyklostezka, navýší se počet parkova-
cích míst, v celém areálu proběhnou velké terén-
ní úpravy a vysadí se nová zeleň. Dojde k lepšímu 
napojení areálu na okolí. Postaví se nový most a 
pěší lávka na Jilešovice. V areálu bude veřejné 
osvětlení a celkově dojde ke zvýšení atraktivity ce-
lého prostoru.

Omezí stavba nějak provoz?
Předpokládáme, že hladina štěrkovny se sníží 

během prací asi o metr. V místech probíhajících 
prací bude štěrkovna nepřístupná, ale k uzavře-
ní celého areálu na nějakou delší dobu nedojde.

Co tolik oblíbená „černá pláž“?
Ta je na návětrné  straně a částečně podemletá. 

Proto bude celý břeh zpevněn kamenem zasaze-
ným do betonu. Budou tady také vstupy do vody.

Z jakých prostředků se celá akce financuje?
Město se přihlásilo do programu ministerstva fi-

nancí, kdy v rámci tohoto programu byly vyčleně-
ny peníze na obnovu území poničených těžbou. V 
programu jsou ještě další zájemci, ale náš projekt 
je největší jak do rozsahu, tak i výše nákladů.

S jakou částkou celá revitalizace počítá?
Odhad nákladů  je zhruba miliarda korun. Přes-

ná částka bude známa až po realizaci projektu.

Určitě každého zajímá, kdy práce začnou.
To je bohužel věc, kterou nejsem schopen v tuto 

chvíli říci. Samotné výběrové řízení provede mini-
sterstvo financí. Pokud se v letošním roce dokončí 
zadávací dokumentace, následně by ministerstvo 
mělo vypsat výběrové řízení na zhotovitele stavby 
a pak započne vlastní realizace stavby. Reálným 
se jeví v této chvíli rok 2015 a předpokládáme, že 
celá stavba bude probíhat po dobu 4 let.

Miroslav Pech

Co nového na štěrkovně?

Specializovaná organizace pěstitelů květin IRIS Hlučín připra-
vuje ve spolupráci se zahrádkáři z Bolatic výstavu jarních kvě-
tin, která se uskuteční ve dnech 20. a 21. dubna 2013 v Kultur-
ním domě v Bolaticích. 

Návštěvníci výstavy mohou spatřit ukázku nového sortimentu těchto vděč-
ných a nenáročných poslů jara, kteří dokáží rozjasnit naše zahrady zářivými 
barvami a potěšit nás po šedi zimních dnů.

Navazujeme tím na velice zdařilou výstavu lilií, kterou jsme podobně zorga-
nizovali v roce 2011. Ukázka sortimentu jarních květin bude doplněna květi-
novými dekoracemi a dalšími zahradními rostlinami.

Pořadatelé  ze SZO ČZS Iris Hlučín zvou ke shlédnutí výstavy všechny mi-
lovníky květin. Návštěvu výstavy lze spojit s návštěvou místního Skanzenu. 
Je to příležitost udělat si malý výlet a poznat další rázovitou část Hlučínska.

Pozvánka na výstavu jarních květin

Nemáte práci nebo vám hrozí ztráta práce, chcete změnit kvalifi-
kaci? Udělejte si představu o pracovních příležitostech a rekva-
lifikacích v dělnických i technických profesích, v administrativě 
i službách. 

Navštivte Burzu práce a rekvalifikací, s nabídkami i poradenským centrem 
na jednom místě. Opět na jaře pořádá DTO CZ, s.r.o. ve spolupráci s Úřadem 
práce v Ostravě.

Jarní  burza se koná 23. dubna 2013 od 10.00 do 18.00 hod. v DTO CZ (Ma-
riánské náměstí 5, Ostrava-Mariánské Hory, naproti bývalému Telecomu). 
Podzimní burza proběhne v září. Vstup pro zájemce zdarma.

Burza práce a rekvalifikací
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Harmonogram sběru a svozu vytříděných
plastů z domácností

Hlučín, Darkovičky, Bobrovníky
II. čtvrtletí 2013

Upozornění: Pytle s plasty je nutno vy-
stavit před šestou hodinou ráno v den 
svozu!
Termíny svozu: 
středa 3. duben 2013 svozová oblast A
středa 10. duben 2013 svozová oblast B
středa 17. duben 2013 svozová oblast C
středa 8. květen 2013 svozová oblast A
středa 15. květen 2013 svozová oblast B
středa 22. květen 2013 svozová oblast C
středa 5. červen 2013 svozová oblast A
středa 12.červen2013 svozová oblast B
středa 19.června 2013 svozová oblast C

svozová oblast

A  

svozová oblast

B  

svozová oblast A - město Hlučín od ulice Opavská a Ostravská 
směrem na Darkovičky 
svozová oblast B - město Hlučín od ulice Opavská a Ostravská 
směrem na Bobrovníky 
svozová oblast C - městské části Darkovičky a Bobrovníky

Jako každoročně i letos jsme v rámci 
března – měsíce čtenářů uspořádali bez-
platnou burzu knih. Burza knih funguje 
tak, že do ní zájemci mohou přinést své 
knihy, pro které již doma nemají místo. 

Zároveň si mohou odnést knihy, které do burzy 
poskytl někdo jiný, a to i v případě, že do burzy 
vlastní knihy nevěnují. Letos jsme burzu umísti-
li v zámecké chodbě před knihovnou. Knihy tak 
byly zájemcům k dispozici po delší dobu než v 
minulých letech. V burze se tentokrát sešlo více 
než šest stovek nejrůznějších titulů, mezi nimiž 
se našly jak cenné, tak kuriózní kousky. Mezi vě-
novanými knihami jsme objevili knihy z počát-
ku 20. století, svazky vázané v sametu a dokonce 
i staré kancionály. Objevily se ale bohužel také 

knihy v dezolátním stavu, výjimkou nebyly ani 
plesnivé a silně znečištěné knihy, které jsme z 
burzy vyřadili. Potěšilo nás však, že některé kni-
hy byly téměř nové, vydané v posledních letech. 
Za zmínku jistě stojí také záložky zapomenuté 
v knihách, které jsou jakousi stopou, kterou po 
sobě zanechal majitel knihy. Mezi záložkami do-
minovaly jízdenky, účtenky nebo třeba desítky 
let staré pohlednice z dovolené či z pionýrských 
táborů. Letošní burza knih měla mezi čtenáři 
skutečně úspěch. Někteří ji dokonce navštěvo-
vali vícekrát denně, aby zjistili, zda se v burze 
neobjevily nějaké nové knižní poklady. Na pří-
ští burzu knih se můžete těšit opět příští rok v 
březnu.

Lucie Kostková 
vedoucí knihovny

Letošní burza knih nezklamala

Ježibabí slet na Májový ples
Po dvaceti letech se v Ostravě koná velice oblíbený a divácky na-
vštěvovaný Májový ples lásky, vždy po programové stránce v re-
žii souboru Nahodile. 

Tento netradiční ples zaujal svým pevným termínem 30. 4. (1. 5. je svátek), 
takže se běžně plesalo i přes týden. Byl uvolněný, plný recese a humoru a 
přesto si udržel formu plesové atmosféry. O hlavní program se vždy staral 
soubor Nahodile. V letošním roce se z důvodu rekonstrukce ostravského kul-
turního zařízení, poprvé po dvaceti letech, ples konat nebude. Jako dřívější-
ho zakladatele tohoto plesu a vedoucího souboru Nahodile, mě napadlo pře-
sunout tento typ taneční zábavy k nám do Hlučína. Samozřejmě nám nejde o 
kopírování něčeho, co se osvědčilo jinde, tak jsme koncepci výrazně oboha-
tili. Tématicky jsme do plesání zahrnuli tradiční pálení čarodějnic. Nemusíte 
se obávat, žádně vatry v KD nehrozí. U nás totiž všechny čarodějnice, které 
se zde ukážou, dostanou novou šanci. Jen musí vydržet do půlnoci, kdy se 
překleneme do 1. května. Od půlnoci se totiž otevře připravený kout k líbá-
ní. Říká se, že žena políbená první májový den pod stromem, bude krásná a 
zdravá po celý rok. Pokud tedy i čarodějnice budou pod stromem políbené,  
stanou se opět krasavicemi, a tak není důvod je upalovat.

Tento netradiční ples dostal název Ježibabí slet na Májový ples. Uskuteční 
se, jak jinak než právě 30. 4. 2013 od 20 hod. v KD Hlučín. Celá parta  sou-
boru Nahodile pro vás připravila bohatý program plný recese a úletů všeho 
druhu. Nicméně jako na každém plese, důležitým prvkem je hudba, která 
uspokojí všechny věkové kategorie. O to se postará dvojice  showmenů    DJ 
Sun a DJ Misha. Ti z vás, kteří jste byli na štěpánské zábavě, můžete jistě po-

tvrdit, že tito hoši to umí rozparádit a do tance vtáhnou každého, bez rozdílu 
věku. Jediné spalování, které tak ježibaby pocítí (nejen ony), bude spalování 
kalorii při tanci.

Jelikož chceme, aby to bylo opravdu stylové, obracíme se na ženy, aby se 
nebály přijít  v kostýmu Ježibaby. Není to sice podmínka, ale ta, která bude 
mít na sobě kostým ježibaby, získá kupón na „panáka“ u baru zdarma. Pla-
tí to i v případě, že za ježibaby budou převlečení i pánové (pozor ne za ča-
roděje). 

V rámci programu bude vyhlášena (podle kostýmu ) miss Baba Jaga, kte-
rá získá kromě šerpy jako hlavní cenu přelet nad Hlučínem. A to není ještě 
úplně všechno. Sponzorem tohoto plesu  je Brick Restaurant, restaurace v 
KD Hlučín a proto ten, kdo si zakoupí vstupenku do 20. 4., dostane ke každé 
vstupence navíc, jako bonus lístek na  večeři .

Rovněž zvažte, zda se vám nevyplatí přijít na ples včas. Programově začí-
náme ve 20:15. Ti kteří přijdou do 20:00, dostanou u vchodu slosovatelný 
kupón. Platí právě pro zahájení plesu, kde budou vylosování  3 výherci, kteří 
obdrží třistakorunové poukázky na občerstvení ve zdejších barech. 

Přítomnost každé ženy na tomto plese je pro ní  téměř 100% jistota, že letos  
neuvadne, protože pánové  tentokrát  prvomájové políbení v žádném přípa-
dě nepropásnou.

Na závěr už jen dodám, že se těšíme na všechny, kteří  přijdou, abychom 
společně položili základní kameny možná nové tradice veselé  zábavy v Hlu-
číně. Vstupenky v ceně 150 ,- Kč, budou v prodeji v pokladně Kulturního 
domu tel: 558 270 100.  Můžete také využít náš  rezervační systém přes In-
ternet na nových stránkách www.kc-hlucin.cz.

Zdeněk Kačor
ředitel KC Hlučín
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Jdu poprvé do školy! Tato kouzelná věta nemusí  nutně zazní-
vat jen 1. září. Ostatně důkazem je naše  škola, kde byla slyšet 
28. února. Není třeba se děsit. Ačkoliv se všechno mění, do školy 
snad budeme ještě pár let nastupovat v září.

Nicméně, ve čtvrtek 28. února proběhla na naší škole ZŠ Hornická první 
ze čtyř lekcí Hrajeme si na školu – škola hrou. Poprvé se tak naši nastávají-
cí  prvňáčci setkali se svými budoucími spolužáky a vyučujícími. V prostředí 
třídy si děti zvykají na školní atmosféru,  učí se vnímat pokyny učitele, ale 
také se seznamují s různými metodami a formami práce – v lavici nebo na 
koberci, samostatně nebo ve skupině. Veškeré činnosti jsou zaměřené na roz-
voj schopností  a dovedností potřebných pro úspěšné zvládnutí počátečního 
čtení, psaní a počítání. A tak si hrajeme na školu – skládáme obrázky, třídíme 
je do skupin, bavíme se o věcech kolem nás, počítáme do pěti, učíme se ří-
kanky, zpíváme, malujeme, zkoušíme, jak správně ovládat tužku, zjišťujeme, 
co už umíme a dokážeme.

Hrajeme si na školu – škola hrou

Dotace z rozpočtu města na rok 2013 jsou 
rozděleny. Celkově půjde z městského 
rozpočtu na různé sportovní, kulturní a 
sociální aktivity částka 4.800.000 korun. 
Přidělené finanční prostředky budou po-
skytnuty ve dvou splátkách. První ve výši 
75% okamžitě a zbývajících 25% v závis-
losti na daňových příjmech města v říjnu.

Návrh na rozdělení dotací podle žádostí  v jed-
notlivých oblastech navrhla komise pro kulturu a 
školství, komise pro tělovýchovu, sport a volný 
čas mládeže, sociální komise rady města a finanč-
ní výbor zastupitelstva. Rada města i zastupitel-
stvo pak tyto návrhy bez připomínek odsouhlasily. 
Na sportovní aktivity tak půjde 3.550.000 Kč, na 
kulturu 100.000 Kč a do sociální oblasti 1.000.000 
Kč, zbývajících 150.000 Kč pro různá chovatel-
ská a zájmová sdružení a požární ochranu.

„O dotace v oblasti sportu a tělovýchovy požá-
dalo město celkem 22 sportovních subjektů, do 
rozdělení jich bylo zařazeno 19. Komise posuzo-
vala jednotlivé žádosti s ohledem na členskou zá-
kladnu, zejména pak na počty mládeže. Zohlednili 
jsme také údržbu sportovních zařízení a pronájmy 
sportovišť. Svou roli hrálo zapojení se do okres-
ních, krajských nebo republikových soutěží,“ při-
bližuje kriteria, která vzala komise v úvahu Fran-
tišek Košař, předseda komise pro tělovýchovu. 
Spokojena je i kulturní komise. „Jsme rádi, že mů-
žeme podpořit především hudební spolky ve měs-
tě,“ říká Naděžda Hladišová, předsedkyně kultur-
ní komise. Tradičně druhá nejvyšší částka z dotací 
směřuje do sociální oblasti. „Velmi si vážím toho, 
že na rozdíl od Ministerstva práce a sociálních 
věcí, které výši svých, pro sociální služby život-
ně důležitých dotací, v tomto roce opět neúměr-

ně snížilo, Město Hlučín zachovalo částku stej-
nou jako v roce 2012. S výsledkem tak můžeme 
být spokojeni. Přitom pevně věřím, že daňové pří-
jmy města budou dostatečně naplněny, aby mohly 
být dotace nejen spravedlivě rozděleny, ale také v 
plné výši skutečně vyplaceny. V opačném případě 
by se řada služeb dostala do velkých potíží a hro-
zilo by jejich značné omezení! Ale jsem v tomto 
ohledu mírným optimistou,“ hodnotí rozdělení fi-
nančních prostředků Lukáš Volný, předseda soci-
ální komise, který má vzhledem ke svému pracov-
nímu zařazení v Charitě Hlučín k sociální oblasti 
velmi blízko.

Částka, kterou město na dotace vyčlenilo je zhru-
ba o půl milionu korun vyšší než v minulém roce. 
Navýšené finanční prostředky směřovaly přede-
vším do sportu. Rozdělení dotací je zřejmé z ná-
sledující tabulky.                                                 (mp)

Město rozdělí letos na dotacích bezmála pět milionů korun

Klub důchodců Vrablovec 6 000
Klub seniorů Darkovičky 10 000
Poradenské a informační centrum pro sluchově postižené, o.s. 5 000
Českomorav. svaz chovatelů poštovních holubů, Darkovičky 5 000
Klub přátel tanečních aktivit Hlučín, o.s. 15 000
Klub seniorů Hlučín 9 000
Klub seniorů Bobrovníky 8 000
Český svaz chovatelů Základní organizace Hlučín 5 000
Myslivecké společenství Orel Darkovice-Darkovičky, o.s. 5 000
Dechová hudba Hlučíňanka 20 000
Asociace TOM ČR, ZÁLESÁK 34 100
Sportovní klub Jachting Hlučín 12 500
Florbalový tým hlučínských ministrantů 19 300
Český svaz ochránců přírody ZO Nový Jičín 3 000
Sportovně střelecký klub Hlučín 16 100
ZO Českého zahrádkářského svazu Hlučín-Bobrovníky 5 000
AMK Hlučín - Automotoklub 25 000
Sbor dobrovolných hasičů Hlučín 30 000
Český svaz včelařů, o.s., ZO Hlučín 7 000
SK Správní chlapi Hlučín 11 700
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů,  
ZO Hlučín 

5 000

Specializovaná ZO ČZS IRIS Hlučín 10 000
ŠK „U FREDA“ Darkovičky 3 000
Cable Wakeboard Club Hlučín 31 100
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., MO Hlučín 7000
Sbor dobrovolných hasičů Darkovičky 15 000

Český zahrádkářský svaz Hlučín 5 000
Jayman MMA Fighting systems Hlučín 35 000
Renarkon Ostrava 40 000
Hlučínský smíšený sbor 29 000
Kynologický klub Hlučín - Rovniny 15 000
Dětský pěvecký sbor 11 000
MANEMI o.p.s. 3 000
Letní stanový tábor 15 000
Kapela SMBand 10 000
Turistický oddíl mládeže ORION Hlučín 42 100
Společnost přátel Muzea Hlučínska 30 000
Březiny Hlučín 10 000
Fond ohrožených dětí - projekt Klokánek Dolní Benešov 7 000
Fond ohrožených dětí pobočka FOD Opava 7 000
Sbor dobrovolných hasičů Hlučín - Bobrovníky 20 000
Sdružení slezsko-německých přátel Hlučínska v Hlučíně 10 000
Handballclub Hlučín 142 200
TJ Sokol Bobrovníky 58 900
Charita Hlučín 785 000
Dětský ranč Hlučín 211 300
Tenisový klub HLUČÍN 317 900
Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii  
Opava,o.s. 

53 000

Fotbalový klub Darkovičky 472 100
Tělovýchovná jednota Hlučín 426 000
Občanské sdružení Nová Šance - Ostrava Koblov 60 000
SK FC Hlučín (včetně údržby stadionu) 1 661 700

Celá čtyřměsíční akce má jasný  cíl - seznámit děti se školním prostředím a 
odstranit tak zbytečné  obavy a stres spojovaný s počátkem školní docházky. 
Děti prostě ví, do čeho jdou. Druhým pozitivním aspektem tohoto projektu 
je možnost včas odhalit případné potíže v podobě školní nezralosti, začít je 
řešit a předejít tak zbytečným starostem a trápení dětí i jejich rodičů. Těšíme 
se na další setkání, která proběhnou: 21. 3., 25. 4. a 23. 5. 2013.
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Rodiče žáků 5. tříd  do 19. 4. 2013 máte 
možnost poslat přihlášku k přijímací 
zkoušce do 6. třídy s rozšířenou  výukou  
matematiky a  přírodovědných předmětů 
na ZŠ v Hlučíně na Hornické ulici.

V této škole jsou zřízeny studijní třídy,  ve  kte-
rých mohou děti získat  hlubší vědomosti ve  
všech předmětech.  Svědčí o tom každoroční 
úspěchy v okresních a oblastních  kolech předmě-
tových olympiád.

Výuka se zaměřuje na rozvoj logického a  abs-
traktního myšlení žáků, důraz je kladen na vý-
chovu k samostatnosti při řešení úloh. Absolventi 
těchto  tříd   jsou zpravidla přijímání na nejkvalit-
nější střední školy, o něž je velký zájem. Přihláš-
ky si  můžete  stáhnout z webových stránkách  ZŠ 
Hlučín, Hornická 7: www.zshornicka.cz. 

Úspěšní  řešitelé okresního kola matematické 
olympiády jsou přijati bez přijímacích zkoušek.

Bližší informace  Vám  poskytneme  na  tel. čísle  
595 041 377. Přijímací zkoušky se  konají ve čtvr-
tek 25. 4. 2013 v  8  hod.

Chcete vašim dětem
zajistit kvalitní vzdělání?

V záchytné stanici pro psy v Hlučíně na 
ul. Markvartovické, v areálu TS Hlučín 
s.r.o. se nyní nachází 5 psů čekajících na 
své nové pány.  

Stanice je otevřená v pracovní dny od 6 do 18 
hod a o víkendu dopoledne od 8 do 12 hod. Odběr 
psíků je možný v pracovní dny od 6 do 14 hodin. 

Sponzorské dary na provoz psího útulku lze po-
skytovat v naturáliích (granule pro psy), přičemž 

je lze  odevzdat přímo na TS Hlučín s.r.o., ul. 
Markvartovická nebo finanční  na pokladně MěÚ 
Hlučín a samozřejmě převodem na účet 000019-
1843589399/0800, vedený u České spořitelny 
a.s., pobočka Hlučín, variabilní symbol 6490311. 

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

V hlučínském útulku nyní čeká 5 psíků

NELA, fena, asi 3 roky,
kříženec německého
ovčáka, černá hravá,
vhodná k RD,
nalezena 9.5.2012

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

BELLA, fena, 1 rok,
kříženec, černý, 
vhodná k RD,
nalezen 30.12.2012

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

A posledním psíkem v útulku je pes FIDO, 7 let, kříženec jezevčíka, hnědý, vhodný ke starším lidem, 
nalezen 9.3.2013.

V  rámci projektu „Technika nás baví“ 
navštívili žáci ZŠ dr. M. Tyrše nejmoder-
nější automobilku ve střední Evropě - Hy-
undai v Nošovicích. 

Během exkurze se mohli žáci seznámit s přímým 
provozem v této světové automobilce. Měli mož-
nost vidět práci v jednotlivých sekcích moderní 
továrny.

Jako první si prohlédli lisovnu, kde se z velkých 
rolí plechu lisují jednotlivé prvky karoserie. La-
kovnu viděli jen zvenčí, protože do tohoto prosto-
ru návštěvníci nesmějí. Zajímavá byla svařovna, 
kde bylo všechno řízeno a ovládáno roboty. Bylo 
úžasné sledovat jejich přesnost a soulad všech je-
jich úkonů. Nejdelší část exkurze proběhla na 
montážní lince. Zde žáci viděli,  jak vlastně auto 
vzniká, co vše se na něj montuje a šroubuje. Byli 
nadšeni tichým, čistým a velmi příjemným pro-

Exkurze v Hyundai Nošovice

středím, ve kterém zaměstnanci Hyundai pracu-
jí. Vidět moderní továrnu, ze které vyjede každou 
minutu jedno nové auto je opravdu zážitek.

Pevně věřím, že některým žákům prohlídka au-
tomobilky může pomoci při výběru střední školy i 
budoucího povolání.

Katarína Ďurajková

Základní škola dr. Miroslava Tyrše po-
řádá Sportovní skotačení se školní druži-
nou.

Akce proběhne v úterý 30. 4. 2013 od 15.00 do 
16.30 hod na Víceúčelovém sportovním  hřišti u 
školy. Zveme všechny děti, které si chtějí zaskota-
čit a rodiče, kteří chtějí poznat naši školní družinu. 

Můžete soutěžit třeba v jízdě na koloběžce, ská-
kání v pytlích, v hodu míčkem na cíl nebo skoky 
přes švihadlo. 

Na závěr čeká sladká odměna pro všechny sou-
těžící.

Přijďte si zaskotačit

Základní škola
dr. Miroslava Tyrše v Hlučíně
pořádá ve středu 24. 4. 2013

DEN
OTEVŘENÝCH

DVEŘÍ

V době od 7.50 do 11.15 hodin můžete
zhlédnout práci ve vyučování,

v odpoledních hodinách od 13.45 do 16 hodin
budou probíhat prohlídky školy a školní

družiny, pracovat budou kroužky.

Vážení rodiče, prarodiče, budoucí žáci
naší školy, srdečně vás zveme

na prohlídku naší školy a k účasti
ve vyučovacích hodinách.

Máte jedinečnou možnost prohlédnout
si školu, vidět naše žáky a jejich učitele
přímo při práci ve vyučování a v případě

zájmu se zapojit do výuky.
Tšíme se na Vás!

Žáci a učitelé ZŠ dr. M. Tyrše.  

Hned šest akcí se skrývá pod názvem Hlu-
čínské hudební léto, které proběhne na 
Hlučínsku během letošního jara a léta.  

Letošní léto odstartuje už na jaře. Na 29. března 
se chystá v Dolním Benešově koncert kapel Mňá-
gy a žďorp a Vypsaná fixa. Tamtéž, o měsíc poz-
ději, 3. května, oslaví 20. narozeniny kapela Hor-
kýže slíže. 

Letní kulturní přehlídka se následně přesune 
„domů“ do Hlučína. V polovině června se usku-
teční druhý a možná i poslední ročník punkové 
přehlídky Valník na výletě. Bude hostit například 
legendy slovenského punku Zóna A či Slobodná 
Európa. Řadu speciálních piv budou moci zájemci 
ochutnat 5. a 6. července na břehu štěrkovny, kde 
se uskuteční III. Hlučínské pivní slavnosti. Orga-

nizátoři slibují čtyři desítky piv z produkce víc jak 
deseti regionálních minipivovarů. 

Vrcholem Hlučínského hudebního léta bude fes-
tival Štěrkovna Open Music. Ten slibuje nejpes-
třejší program ve své historii: fenomenální Szi-
di Tobias, kapely Žlutý pes, Portless či Už jsme 
doma. Lákadlem budou určitě kapely No Name a 
legendární Tublatanka. Festival se uskuteční 2. a 
3. srpna tradičně v areálu SRA u štěrkovny.

Poslední akcí projektu bude opět Hlučínský kr-
máš. Tradiční pouť s kolotoči, hudbou a dobrým 
občerstvením patří mezi nejvýznamnější spole-
čenskou událostí v Hlučíně. Ročně přiláká tisíce 
lidí. Těm letos zahraje například Verona či Banjo 
Band Ivana Mládka.

(pif)

Hlučínské léto opět nabídne pivní lahůdky, legendy i festival
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Michal Skwarczek 
Michal Skwarczek prošel všemi 
kategoriemi FC Hlučín a je beze-
sporu nejlepším příkladem toho, 
že i z malého klubu se dá postoupit 
do tzv. velkého fotbalu. 

Trenéři si Michalova výrazného talen-
tu všimli již v útlém věku. Začínal v 6ti 
letech jako hráč žákovského týmu a po-
stupně se velmi rychle zabydlel v repre-
zentacích okresu Opava a výběru Mo-
ravskoslezského kraje. V roce 2009 
přestoupil do SK Slavie Praha a v roce 
2010 se po dohodě opět vrátil do FC Hlu-
čín, kde byl základním členem a především ústřední postavou při postupu 
dorosteneckého týmu do celostátní dorostenecké ligy. V sezóně 2010/2011 
nastoupil jako nejmladší hráč ve 2. Gambrimus lize. V následující sezóně už 
patřil mezi největší hvězdy v dorostenecké kategorii vůbec. Přestoupil do 
klubu FK BAUMIT Jablonec, kde ve svých 18 letech hraje Juniorskou ligu, 
připravuje se s „A“ týmem Jablonce a trpělivě čeká na naskočení do ligové-
ho zápasu 1. Gambrimus ligy.

V sezóně 2011/2012 potvrdila děvčata výsledky z předchozích 
sezón a vyhrála Severomoravskou ligu.

Díky přímému postupu se děvčata zúčastnila Žakovské ligy (Přebor ČR), 
kde jejich cesta skončila ve 3. kole. Na tradičním mezinárodním turnaji v 
Polském Krakowě dokázala, že jejich výkony nebyly náhodné a tento tur-
naj vyhrála.

Děvčata ročníku 1997 byla vybrána do projektu Házenkářské naděje ČR a 
tři z nich se zúčastnily přípravného kempu v Nymburku a brankářka Gabri-
ela Krzikalová se dostala do širší nominace mladších dorostenek ČR.V zá-
věru roku děvčata zvítězila na mezinárodním turnaji v Hodoníně, kterého se 
účastnila mužstva Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky.

Hlavním trenérem mužstva je Josef Janoš  a dosažené výsledky jsou obra-
zem jeho dlouhodobé práce, které se věnuje již více než 10 let.

Handball Club Hlučín – starší žačky

Volejbalové družstvo juniorek TJ Hlučín tvoří 12 hráček ve věku 
16 -18 let. 

V soutěži Okresního přeboru 2011/2012, kterého se zúčastnilo celkem 6 
družstev zvítězily ve všech 10ti utkáních a právem obsadily 1. místo. Staly 
se tak Okresním přeborníkem ve volejbalu juniorek pro rok 2012. Největší 
oporou mužstva je nahrávačka a současně kapitánka Kristýna Cholevová, ale 
na dosaženém úspěchu se svorně podílela všechna děvčata mužstva.

Mužstvo trenérsky vede Karel Dombek, pro kterého je umístění juniorek 
největším úspěchem v jeho dosavadní trenérské kariéře.

Družstvo juniorek  TJ Hlučín, oddíl volejbal

Dorostenci U 19 zahájili v minulém roce už druhou sezónu v 
celostátní lize. V loňském roce  obsadili 12 místo ze 16ti klubů. 
Tým tvoří celkem 18 hráčů. Největšími oporami  jsou  bran-
kář Lukáš Repáň, útočník Filip Drozd, obránce Vojtěch Po-
lášek a kapitán Tomáš Janoško.

Klub vychovává  hráče velkého fotbalu dlouhodobě a letos slaví 90. 
výročí od založení. Za dobu existence se u něj vystřídalo mnoho trené-
rů, kteří vychovali spoustu skvělých hráčů, jako Vladimír Coufal, který 
hraje za Slovan Liberec, Michal Skwarczek z Baumitu Jablonec nebo 
Jan Jurošek z Dukly Praha. Poslední vycházející hvězdičkou je Patrizia 
Stronati, který nastupuje v Baníku Ostrava a míří do Itálie. V současné 
době tým jako trenér vede Lubomír Hrabina společně s Peterem Droz-
dem, kteří mají velký podíl na jeho dobrých výsledcích.

Družstvo dorostu U 19

VÝRAZNÉ OSOBNOSTI A REPREZENTANTI MĚSTA HLUČÍNA

Adam Konečný
Začínal s tenisem v teniso-
vém klubu Hlučín ve svých 7 
letech. Jeho první trenérkou 
byla Jana Ploticová. 

V kategorii mladších žáků začal 
nejdříve vítězstvím v okresním 
přeboru a postupně vystoupal na 
celostátním tenisovém žebříčku na 13. místo. Vybudoval si tak dobrou po-
zici pro přechod do starších žáků a i přes občasné drobné zdravotní problé-
my se pod novým trenérem Ing. Martinem Kučerou posunul na celostátním 
žebříčku až na 10. místo.

Získal cenné úspěchy na celostátních turnajích a také se zúčastňoval me-
zinárodních turnajů ve své věkové kategorii. Na Mistrovství ČR jednotliv-
ců postoupil ve dvouhře až to čtvrtfinále a ve čtyřhře do semifinále. Kromě 
turnajů jednotlivců reprezentoval město Hlučín také v soutěži družstev. Za 
jeho přispění postoupila naše družstva mladších i starších žáků do 2. ligy. 
V kategorii mladších žáků hostoval v týmu TK Vitality Slezsko a v katego-
rii starších žáků v Beskydském tenisovém klubu a TK Agrofert Prostějov. 
V loňském roce již byl platným členem našeho družstva dospělých, které 
hraje Severomoravskou divizi. V minulé sezóně dostal nabídku přestupu do 
vyhlášeného klubu TK Agrofert Prostějov, kterou však odmítl a zůstal tak i 
nadále členem našeho tenisového klubu.

Nyní navštěvuje devátou třídu ZŠ Miroslava Tyrše v Hlučíně a čekají ho 
přijímačky na střední školu. Zřejmě se rozhodne pro gymnázium v Hlučí-
ně.
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Od roku 1959 je učitelkou hry na housle na ZUŠ P. J. Vejvanov-
ského. Za svou více než 50ti letou pedagogickou praxi vychovala 
celou řadu talentovaných houslistů nejen z Hlučína, ale i Dolní-
ho Benešova, kde působila. 

Kromě pedagogické práce se věnuje koncertní činnosti houslistky.  Je spo-
luzakladatelkou školního komorního orchestru Vejvanovský, který letos sla-
ví své 37. výročí. Byla členkou Hlučínského klavírního tria, spolu s violon-
cellistou Aloisem Staškem a klavíristkou Evou Niedobovou, které během 
15ti let své existence účinkovalo na adventních, novoročních, jarních a uči-
telských koncertech. Dlouhá léta hrála také na městském úřadě při svatbách 
nebo vítání občánků.

Anna Smolková

VÝRAZNÉ OSOBNOSTI A REPREZENTANTI MĚSTA HLUČÍNA

Edeltraud Svobodová

Hlučínský smíšený sbor

Sbor byl založen v roce 1996. Sbor zpívá obtížné skladby starých 
mistrů, jako jsou slavnostní mše nebo oratoria a skladby součas-
ných autorů. Zpestřením repertoáru jsou lidové písně, adventní 
nebo vánoční hudba. Úzce spolupracuje se ZUŠ P. J. Vejvanov-
ského v Hlučíně. 

Pěvecký sbor v průběhu velikonočních, vánočních a novoročních koncer-
tů doprovází Komorní orchestr Vejvanovský, doplněný o sólisty Janáčkovy 
filharmonie Ostrava, sólové party se sborem zpívají členové souboru, učite-
lé ZUŠ a také sólisté ND Moravskoslezského v Ostravě nebo Slezského di-
vadla v Opavě. V loňském roce sbor vystupoval na mnoha významných ak-
cích na Hlučínsku. Sbor je trvalou součástí kulturního života města a celého 
regionu a přináší posluchačům již více než 15 let hodnotné a stále nové hu-
dební prožitky.

Charlotta Kubálková

Celý svůj aktivní  život za-
světila kultuře. Z titulu své 
práce se starala o amatér-
ské soubory okresu Hlu-
čín, organizaci soutěží, vý-
stav, oslav založení města 
nebo estrádních vystoupení 
umělců.

  Jako člen vedení zvláštní 
školy se podílela na moderni-
zaci prostředí školy. Po dovr-
šení důchodového věku využí-
vala svých schopností a kontaktů 
např. při organizování sbírky na 
renovaci Evangelického kostela 
v Hlučíně a při zakládání Hlu-
čínského smíšeného pěveckého 
sboru, kterého je dodnes aktiv-
ní členkou. Svých jazykových 
schopností využívá ve Sdružení 
slezko – německých přátel Hlu-
čínska. Podílí se na organizaci a 
provázení zahraničních návštěv, 
propaguje město v zahraničí a pomáhá při organizování výstav. V minulém 
roce oslavila životní jubileum a je příkladem aktivní občanky našeho města.

Psaní různých žánrů je jejím koníčkem už od studentských let. 
Nejvíce její tvorby se ujalo v době, kdy v Darkovičkách založili ochotnické 

divadlo a pořádali zábavné Estrády. Tvořila tady různé scénky, básně a psala 
průvodní slova jak v jazyce českém tak i prajském. 

Zhruba v 80. letech se stala dopisovatelkou krajského deníku Nová Svobo-
da, kde bojovala za lepší postavení občanů Darkoviček a přispívala také do 
závodního deníku Nová železnice. Její první knížka je těsně spjata se same-
tovou revolucí a proto nese i příznačný název Sametová nevěra. Do tisku se 
dostala kvůli nedostatku financí po více jak 20 letech od svého zrození a se-
tkala se s nečekaně kladným ohlasem čtenářů.

Své tajné přání, kterým byl návrat k prajžštině, si autorka splnila ve sbírce 
povídek Prajské dřísty, ve kterých  přiblížila život a práci Prajzáku. Prajske 
dřisty jsou psané v nářečí, které je blízké obyvatelstvu Hlučínska. Povídky, 
stejně jako postavy jsou smyšlené, občas provázené inspirací místního vy-
právění. Pro lepší srozumitelnost je pro čtenáře vypracován slovník prajsko-
-český. Anna Smolková má ráda Hlučínsko, nejen jako kraj, ale i pro praco-
vitost a obětavost lidí, kteří tady žijí. 

Pro velký zájem čtenářů uvažuje v současné době o druhém vydání Praj-
ských dřistů. Jejich první část je k dostání v informačním centru.
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Kulturní a sportovní akce a události v Hlučíně - duben 2013

Na parkovišti u Sportovně rekreačního 
areálu v Hlučíně se bude 27. dubna 2013 
konat 5. ročník hasičské soutěže v simu-
laci zásahové činnosti, tzv. TFA ( z anglic-
kého "Toughest Firefighter Alive", volně 
přeloženo "Nejtvrdší hasič přežívá" ). 

Sbor dobrovolných hasičů Hlučín pořádá tuto 
soutěž ve spolupráci s městem Hlučín pod názvem 
HLUČÍN CUP 2013. Soutěž je určena pro profe-
sionální i dobrovolné hasiče a hasičky, kteří spl-
ní podmínky nutné pro start v daných kategoriích.

První soutěžící vyběhnou na trať ve 13 hodin, 

aby v co nejkratším čase absolvovali překážkovou 
dráhu, která simuluje zásahovou činnost. 

Další připravovanou akcí je Dětský den se slož-
kami integrovaného záchranného systému, který 
se bude konat v sobotu 1. června od 14 hodin na 
stejném místě. Na organizaci se podílí město Hlu-
čín, Sbor dobrovolných hasičů, Sportovně rekre-
ační areál a Dům dětí a mládeže. Děti i rodiče se 
mohou těšit na předvedení činnosti hasičů, poli-
cistů, lékařů - záchranářů a kynologů. Nepůjde jen 
o dívání, mnohé si mohou děti také vyzkoušet, za-
pojit se do akce.

Hasičská soutěž a Dětský den: 27. 4. 2013

01. - 30.04. Výstava dětských prací Výstava DDM Hlučín
06.04. 09:00 Hlučínská lilie Soutěž Kulturní dům
09.04. 16:00 Veřejné fórum Diskuze Kulturní dům
10.04. 18:00 Svět objektivem Michala Opuszynského - Severní Korea Přednáška, beseda Zámecký televizní klub
10.04. 19:00 Travesti Show Kočky „Návrat k nevinnosti“ Divadlo Kulturní dům
12.04. 15:30 Odemykání lesa Pro děti DDM Hlučín
12.04. 17:00 Vernisáž výstavy „MÝCH 5 NEJ“ Fotografie Červený kostel
12.04. Klub drátování Kurzy DDM Hlučín
14.04. 16:00 Nedělní pohádky pro děti Pro děti Zámecký klub
17.01. - 14.04. Stavebnice Merkur Výstava, vernisáž Muzeum Hlučínska
17.04. 19:00 Zábavně o stáří s Alešem Cibulkou a Vladimírem Hronem Zábavné posezení Kulturní dům
17.04. 8.30 Vernisáž výstavy na téma „PŘÍRODA“ k akci DEN ZEMĚ Výstava Kulturní dům
17.04. 9.00 Příběh od popelnic – hudební kabaret Pro děti Kulturní dům
19.04. 17:00 Omlazovna Zábavné posezení Kulturní dům
20. - 21.04. Soustředění judistů Sport DDM Hlučín
23.04. 19:00 Turecká kavárna Divadlo Kulturní dům
25.04. 07:00 Autokarový zájezd na FLORU do Olomouce ZO ČZS Hlučín, 

přihlášky v prodejně Zahrádkář na Ostravské ul. 8.  
 Zájezd odjezd od KD Hlučín

25.04. 11:00 Pohádkové kreslení s Adolfem Dudkem Pro děti Zámecký klub   
27.4. 08:00 Zlatá udice Sport, Pro děti Štěrkovna
27.4. Jarní výlet za pohledy z Rybí Turistika DDM Hlučín
27. – 28.04. 9:00 Chovatelská přehlídka trofejí – výstava myslivosti Výtava Kulturní dům
30.04. 9:30 Malování křídami u KD – pro MŠ k akci DEN ZEMĚ Pro děti Kulturní dům
30.04. 20:00 Ježibabí slet na Májový ples Ples Kulturní dům
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Burza knih
Jak jsme oslavili březen, 
měsíc knih a Internetu

Strana 4

Revitalizace jezera 
Co nového na štěrkovně? 
Dozvíte se v rozhovoru...

Zveme vás na zasedání
zastupitelstva města 
dne 11. dubna 2013 

od 16:00 hod v kulturním domě

POZVÁNKA

POZVÁNKA

21. března 2013 proběhlo slavnostní vyhlášení výrazných osob-
ností a reprezentantů města Hlučína za rok 2012. Slavnostní 
ocenění se konalo již po třinácté a mezi oceněnými se objevila 
spousta nových tváří.

Slavnostní ráz celé akce podtrhla důstojná atmosféra Červeného kostela, 
který se do posledního místa zaplnil nejen oceněnými reprezentanty, ale také 
jejich známými a rodinnými příslušníky. Oceněným poblahopřál starosta 
města Pavol Kubuš a vítězům v jednotlivých kategoriích předal finanční od-
měnu. V rámci slavnostního programu vystoupil smyčcový orchestr Gaudi 
Musicae, který zaujal návštěvníky nejen svým hudebním výkonem, ale i do-
bovým oblečením.

Do soutěže bylo nominováno celkem jedenáct osobností a kolektivů v ob-
lasti kultury a 6 v oblasti sportu. Komise pro kulturu a školství a komise pro 
tělovýchovu a sport posoudily doručené návrhy a předložily je radě měs-
ta, která s konečnou platností rozhodla o umístěná jednotlivých navržených 
kandidátů. V oblasti kultury byly za rok 2012 oceněny dvě výrazné osobností 
a jeden kolektiv. V oblasti sportu pak dva jednotlivci a tři kolektivy.

Jako nejlepší reprezentant v oblasti kultury byla vybrána spisovatelka Anna 
Smolková a na druhém místě se umístila aktivní členka Hlučínského smíše-
ného sboru Edeltraud Svobodová. V kategorii souborů byl oceněn Hlučínský 
smíšený sbor.

Červený kostel hostil výrazné
osobnosti a reprezentanty města

Mezi sportovci obsadil první místo fotbalista Michal Skwarczek a na dru-
hém místě se umístil tenista Adam Konečný. V kategorii kolektivů vyhrálo 
družstvo starších žaček Handball Clubu Hlučín před fotbalovými dorosten-
ci FC Hlučín a volejbalovými juniorkami z TJ Hlučín. Nejprestižnější titul 
výrazné osobnosti města Hlučína za rok 2012 si odnesla dlouholetá učitelka 
Základní umělecké školy v Hlučíně Charlotta Kubálková.

(mp)
Profily osobností najdete na straně 8 - 9

Zleva: Charlotta Kubálkova, Edeltraud Svobodová, za Hlučínský smíšený sbor
sbormistryně Barbora Bortlová a Anna Smolková.

Ve dnech 26. – 28. 4. 2013 se v kultur-
ním domě uskuteční tradiční přehlídka 
trofejí spárkaté zvěře ulovené v před-
cházejícím mysliveckém roce. Přehlíd-
ku trofejí pořádá Okresní myslivecké 
sdružení Opava ve spolupráci s Magist-
rátem města Opavy a Městskými úřady 
Hlučín, Kravaře a Vítkov.

Výstava se koná každý rok v obvodu působ-
nosti jednoho z výše uvedených úřadů. Letos 
bude poprvé probíhat v kulturním domě v Hlu-
číně. Na všechny návštěvníky čeká přehlídka 
nejzajímavějších trofejí, parohů a rohů jelenů, 
srnců, daňků nebo muflonů, kteří byli uloveni 
v minulém roce. Jen trofejí srnců bude více jak 
tisíc kusů.

Akce je určena nejen samotným myslivcům, 
ale také všem, kteří mají rádi přírodu. Přede-
vším pro ně je připraven bohatý doprovodný 
program. V něm nebude chybět ukázka tvor-
by malířky a výtvarnice Hany Křenkové nebo 
uměleckého řezbáře Ondřeje Trlifaje, kteří se 
zabývají loveckou tématikou. Návštěvníci si 
mohou zastřílet na laserové střelnici a prohléd-
nout výstavu velkoformátových fotografií Lu-
káše Kovára. Ke slavnostní atmosféře přispěje i 

vystoupení mysliveckých trubačů. Místní mys-
livecké sdružení zajišťuje občerstvení a přede-
vším zvěřinovou kuchyni.

V pátek je výstava vyhrazena pro školy a zá-
jemci ji mohou navštívit v sobotu od 8.00 hod. 
do 17.00 hod. (slavnostní zahájení proběhne v 
9.00 hod.) a v neděli od 8.00 hod. do 12.00 hod. 
Vstup je volný.

(mp)

Chovatelská přehlídka trofejí poprvé v Hlučíně
Nové číslo vlasti-
vědného časopisu 
Hlučínsko bude 
v prodeji již od 
20. dubna 2013.

V souvislosti s vy-
dáním nového čísla 
vlastivědného časo-
pisu připravuje Mu-
zeum Hlučínska v 

druhé polovině dubna tématickou besedu. Proto-
že v době uzávěrky tohoto čísla Hlučínských no-
vin je pozvání hosta k debatě v jednání, upřesní-
me jeho jméno, termín, místo a čas na webových 
stránkách Muzea Hlučínska (www.muzeum.hlu-
cin.com), informačního centra (www.info.hlucin.
com), Společnosti přátel Muzea Hlučínska (www.
spmh.cz), telefonicky (595 041 617) a na plakáto-
vacích plochách v Hlučíně. 

V jednání jsou tito hosté: Prof. PhDr. Jan So-
kol, Ph.D., CSc. (filosof, překladatel filosofických 
textů, vysokoškolský pedagog, publicista a býva-
lý ministr školství) a Mgr. Jiří „Edy“ Zajíc (peda-
gog a publicista zejména v oblasti výchovy, vzdě-
lávání, občanské společnosti, médií, náboženství 
apod.).

Nové Hlučínsko již 20.4.

hlučínskénoviny

Soukromá inzerce
n Pronajmu řadovou garáž na Hornické  

ulici. Tel.: 608 816 015.
n Pronajmu garáž, OKD. T: 604 470 959.
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Místo kytičky
Přivítali jsme:
Jonáš Kratochvíl *2012
Ella Glonková *2013
Vojtěch Vidán *2013
Radek Goldenstein *2013
Eliška Dvořáková *2013
Samuel Turek *2013
Mikuláš Vlasák *2013
Lukáš Chvěja *2013

Jubilanti:
Josef Ostárek *1931
Marie Jurčová *1930
Žofie Konetzná *1918
Antonín Tyleček *1926
Helena Ochvatová *1931
Rudolf Hadrych *1923
Hedvika Plačková *1931
Edeltraud Pospěchová *1925
Olga Beganyová *1928
Marta Chvějová *1923
Edeltruda Pecuchová *1927

Rozloučili jsme se:
Hedvika Šimánková *1923
Školastika Pjenčíková *1922
Marie Barčová *1932

Vojtěch Bartek: Odešel Člověk se srdcem
Ti, kdo se měli možnost někdy v živo-
tě setkat s Vojtou Bartkem, mi musí dát 
za pravdu. Člověk s velkou duší a ob-
rovským srdcem. Fotograf, neúnavný 
organizátor, milovník života, původem 
havíř, duší umělec. 

Hlučínsko konce dvacátého století i díky 
němu zůstane navždy zachováno v neobyčejné 
kolekci fotografií, když byl iniciátorem a hyba-
telem ojedinělého fotografického projektu Lidé 
Hlučínska devadesátých let 20. století a jeho 
menšího „bratříčka“, Sakrální architektura na 
Hlučínsku.

Dne 8. března jel Vojtěch přes svůj milovaný 
kraj naposledy. Mezi Ostravou a Opavou, kam 
poslední desetiletí dojížděl denně za prací na 
své milované univerzitě, se jeho vůz čelně stře-
tl s protijedoucím kamionem. Jeho srdce dobilo 
druhý den v ostravské nemocnici ve věku úcty-
hodných 70. let. Přes svůj věk v plné síle a pln 
entuziasmu.  

Nemá smysl vzpomínat na to, jak pracoval v 
Okresním kulturním středisku v Opavě, jak zde 
pořádal své legendární Diafony nebo třeba jak 
se stal po revoluci v roce 1989 hnacím moto-
rem při zakládání Slezské univerzity v Opavě. 
Jak se mu podařilo tehdejší zájmové sdružení 
při Svazu českých fotografů proměnit v plno-
hodnotné a v evropském kontextu respektované 
univerzitní zařízení – Institut tvůrčí fotografie, 
aby se pak díky tomu Slezská univerzita sta-
la teprve třetí vysokou školou se samostatným 
studiem fotografie v bývalých komunistických 
zemích. Nemá smysl vzpomínat, to vše je zná-
mé a stokrát řečené. 

Já vzpomínám na Vojtu jako na Čověka. Jako 
na přítele a kamaráda, na neúnavného a nezišt-
ného mentora a rádce. Vzpomínám na jeho ro-

zevlátou hřívu, klobouk, lásku k dobrému jídlu 
i sladké Kofole, hlasitý a přímý a řízný projev 
a především ochotu a čisté člověčenství, se kte-
rým se díval na svět a přistupoval k lidem ko-
lem sebe. Bylo mu jedno, zda mluví s řidičem 
nebo rektorem. Nedělal rozdíl mezi ministrem a 
prodavačkou v obchodě. Byl jadrný a svůj, jako 
je jadrný a svůj tento kraj. Kdo obdivuje a mi-
luje náš razovitý kraj a znal Vojtěcha, musel ob-
divovat a milovat i jeho. 

Fotografové si přejí „dobré světlo“. I já ti ho 
Vojtěchu přeji, přestože vím, že ty Dobré světlo 
už dávno máš. Jsi jeho součástí. 

Sbohem Vojto.
Michal Kubíček

Tak jako každým rokem, oslavili i letos se-
nioři z Domova U jezera konec masopustu 
svým již tradičním „Čepičkovým bálem“ 
s jeho pestrým zábavným programem.

Barevné papírové čepičky si senioři vyrobili v 
dílně domova sami a do bálového reje přispěli 
také oni vlastním vystoupením – pohybovou krea-
cí s kruhy. Velmi působivým číslem programu byl 
řecký tanec „Zorba“, v provedení sestřiček i ji-
ných zaměstnankyň domova. Skvělý úspěch skli-
dila velká módní přehlídka, ve které se zajímavý-
mi modely z doby současné i minulé prezentovala 

rovněž naše děvčata. V ladnosti pohybů si přitom 
nikterak nezadala s profesionálními modelkami.

Završením programu byla bohatá tombola s 
hodnotnými výhrami a téměř každý ze seniorů 
si odnášel malý dáreček, který jistě potěšil. Díky 
sponzorskému daru, obětavým sestřičkám a za-
městnancům nechybělo ani malé pohoštění. O 
hudbu se postaral svými klávesami a saxofonem 
pan Foltýnek z Kozmic.

Vedení domova a všem, kdo se zasloužili o usku-
tečnění a zdárný průběh této zdařilé akce, patří 
upřímný dík.                                                     (av)

Čepičkový bál v Domově U jezera Jachting Hlučín letos
slaví 30. výročí
8. června 2013 oslaví Sportovní klub 
Jachting Hlučín 30. výročí svého zalo-
žení. 

Klub sídlí na pozemku manželů Krčmářo-
vých, bez jejichž pomoci by byl klub už minu-
lostí.  U příležitosti výročí pořádá klub ve svých 
v areálu Jacht klubu Hlučín dne 6. 6.  a 7. 6. 
vždy od 10.00 do 16.00 hod. den otevřených 
dveří. Srdečně zveme všechny zájemce.

Foto: Hana Papežová (12.02.2013)





na J. Nerudy 4 v Hlučíně
tel: 732 305 627
www.monadekorschop.cz

výroba a prodej koláčů,
perníků a cukrovinek
výroba na objednávku
- dortů, zákusků, cukroví
a perníkového sortimentu

ZAKÁZKOVÉ CUKRÁŘSTVÍ

BOWLING VE SPORTOVNÍ HALE za 150,-/HOD




