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hlučínskénoviny
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Investice ve městě
Rozhovor s místostarostou 
Laňkou nejen o stavbách.

Úspěšní hasiči
Jak se naši dobrovolní hasiči
připravovali na soutěž? 

Zveme vás na Festival kultury
a hlučínských řemesel

13. července 2014 od 14 hodin
na Mírovém náměstí v Hlučíně

POZVÁNKA

POZVÁNKA

Originálně proběhla v sobotu  7. června oslava Dne dětí.  Na ná-
dvoří zámku zakotvila pirátská loď a v okolí vyrostlo šest ostro-
vů, na kterých plnily dvě stovky nadšených dětí soutěžní úkoly.

Odpolední akci  za nádherného slunečného počasí zahájil místostarosta Al-
fons Laňka. Jako patron  výtvarné soutěže  pro školy, předal ocenění dětem 
a zástupcům škol. Hlavní program  začal na pomyslné palubě pirátské lodi. 
Na ni vystoupil soubor Nahodile z Ostravy, který si pro děti připravil napína-
vý příběh o pirátu Slaďourovi a jeho pokladu, ve které nechybělo ani řinčení 
zbraní v souboji lodního kapitána se zákeřným pirátem.

Hlavním úkolem všech přítomných dětí bylo v průběhu odpoledne projít po-
stupně dvakrát všechny ostrovy, na kterých plnily různé úkoly. Vyzkoušely 
si tak prolézání žebříkem nebo skládání papírových loděk, které mohly hned 
vyzkoušet v připraveném bazénku. Za splnění úkolů dostaly razítko do kar-
tičky. Až byla plná, tak ji vhodily do  losovací krabice.

Na podiu mezitím pokračoval program pohádkou o Neptunovi a víle, ve kte-
ré se děti dozvěděly, proč je moře slané. Během celého odpoledne probíhaly 
také doprovodné soutěže. Bylo skutečně teplo, a tak děti soutěžily v házení 
nafukovacích balónků naplněných vodou nebo v běhu s kbelíkem na hlavě. 
Ten měl ale díru a tak nebylo radno se při běhu příliš zdržovat. Ostatně tep-
lé počasí využili k relaxaci i rodiče, kteří se mohli občerstvit ve stáncích a 
ochutnat výborné placky.

Po splnění úkolů na ostrovech se vše opět soustředilo před podium na ná-

Zlatý poklad piráta Slaďoura 

dvoří zámku. Z paluby pirátské lodě starosta města Pavol Kubuš vylosoval 
dvě pětičlenné  posádky dětí, které mezi sebou svedly pexesovou hru o zlatý 
poklad piráta Slaďoura. Zlatých čokoládových penízků bylo nakonec v po-
kladu tolik, že se o poklad podělily všechny děti. Pak proběhlo losování o 30 
plyšových hraček a v úplném závěru došlo i na tanec dětí a účinkujících. Pod 
nadšenými tanečníky se uvolnila část podlahy a tak bylo jen dobře, že celá 
akce právě končila, protože jinak by šla asi celá loď ke dnu.

(mp)

V pátek 30. května se na hlučínském náměstí představili po-
skytovatelé sociálních služeb a dalších subjektů působících v 
oblasti sociální a zdravotní, a to nejen z Hlučínska, ale také z 
Opavy, Ostravy, Krnova a dokonce i Loštic.

Řada z nich obohatila kulturní program svým vystoupením. V programu 
tak nechybělo vystoupení aktivních seniorek z Domova pod Vinnou horou 
či taneční představení klientek z Fontány a dále hudební seskupení „Třesk“ 
z Mens sany. Během odpoledne nás svým uměním potěšily místní mažo-
retky ze souboru Paprsky. V podvečer se také představil Hlučínský pěvec-
ký sbor pod vedením paní Barbory Bortlové. Celé odpoledne zpříjemňova-
ly atmosféru kapely Stanley´s Dixie street band a hudební skupina Šajtar.

Byly zde prezentovány nejen sociální služby, ale také rozličné pomůcky a 
výrobky, které se těšily velkému zájmu návštěvníků. 

Stěžejním pilířem akce Hlučínský trakař solidarity byla idea objet s traka-
řem 100 krát náměstí.  Všichni účastníci se tak zapojili do symbolické pod-
pory tří charitativních darů v celkové hodnotě 30 000 Kč. Jedno kolečko s 
trakařem představovalo hodnotu symbolických 300 Kč. 

Jako první vyběhl s trakařem místostarosta Hlučína pan Alfons Laňka, 
hned poté starosta obce Píšť František Jaroš, následovaný starostou obce 
Bohuslavice Kurtem Kociánem a pracovnicí MěÚ Dolní Benešov Irenou 
Moricovou. Pak už hlučínské náměstí obíhali zástupci všech generací. Ka-
ždý z účastníků získal slosovatelný buton a mohl se tak zúčastnit závěreč-
ného losování o tablet. Objet náměstí 100 krát se nakonec bez problémů 
podařilo. 

Na závěr  tak mohli místostarostové z Hlučína a Dolního Benešova předat 
symbolické poukazy na 10 000 Kč, které věnoval Svazek obcí mikroregi-
onu Hlučínska. Peníze pomohou dvěma dívkám uhradit náklady na lázeň-
skou péči a Základní škole Hlučín, Gen. Svobody 8 zaplatí část nákladů na 
koupi počítače s dotykovým monitorem pro nácvik alternativních způsobů 
komunikace.

Zástupci, kteří převzali symbolické poukazy, pak vylosovali tři výher-
ce z účastníků běhu s trakařem. Tito výherci obdrželi věcné pozornosti od 
města Hlučína. O hlavní výhře rozhodl hod velkou hrací kostkou. Nejvyšší 
hodnotu na hrací kostce nakonec svým hodem získala paní Renáta z Hlučí-
na a mohla se tak radovat z tabletu. 

I přes počáteční nepřízeň počasí se akce vydařila a splnila svůj hlavní 
účel, a to nejen poskytnout mnoho nových informací, ale zejména navodit 
radostnou atmosféru a zábavu pro všechny přítomné, bez jakýchkoliv roz-
dílů, kdy pojítkem mezi lidmi byl úsměv a pohoda. 

Hlučínský trakař solidarity aneb Den sociálních služeb Hlučínska 
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Na červnovém zasedání Rady města Hlu-
čína informovali o své činnosti v minulém 
roce strážníci městské policie a policisté 
místního oddělení Policie České repub-
liky. Stručně vystihl bezpečnostní situa-
ci npor. Jiří Marzoll, vedoucí Obvodního 
oddělení PČR Hlučín: „Situace v Hlučíně 
se nijak výrazně neliší od situace ve srov-
natelných městech republiky.“

Městská policie Hlučín vykonávala svou čin-
nost nejen území města Hlučína, ale také na úze-
mí obcí Kozmice a Dobroslavice, se kterými má 
město uzavřenou veřejnoprávní smlouvu. Strážní-
ci řešili v roce 2013 celkem 2477 (-226 proti roku 
2012) přestupků a zjistili 128 (-158) závad nebo 
nedostatků. Celkem se tedy jednalo o 2605 (-328) 
událostí.

Z celkového počtu 2477 řešených a projednáva-
ných přestupků, bylo 1954 (+96) vyřešeno v rám-
ci blokového řízení. V 943 (-200) případech byla 
strážníky uložena bloková pokuta a ve zbylých 
1011 (+296) postačila k vyřešení domluva.

Správním orgánům nebo Policii ČR bylo k do-
řešení předáno 384 (+262) přestupků, které nešly 
vyřešit v rámci blokového řízení nebo přestupci s 
přestupkem nesouhlasili. 

Dalších 139 (+38) přestupků bylo odloženo nebo 
vyřízeno jiným způsobem, protože osoby pode-
zřelé z přestupku využily svého práva a odkazo-
valy se na osobu blízkou.

Na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na 
pozemních komunikacích bylo v minulém roce 
strážníky odhaleno 2143 (+26) přestupků a bylo 
řešeno 455 (-128) případů překročení nejvyšší po-
volené rychlosti. V ostatních 1688 (+145) přípa-
dech se jednalo o špatné parkování, stání na chod-
níku, stání v zóně zákazu stání či v protisměru 
nebo v křižovatce apod. 

V dalších 334 (-252) případech se jednalo o pře-
stupky proti veřejnému pořádku, občanskému 
soužití nebo o přestupky proti majetku, ale také 

o přestupky, při kterých došlo k porušení obecně 
závazných vyhlášek a nařízení vydaných městem. 

Při své kontrolní a pochůzkové činnosti zaregis-
trovali strážníci také 128 závad nebo nedostatků a 
8 (+5) autovraků. 

Strážníci během roku zadrželi 23 (+2) osob po-
dezřelých ze spáchání trestné činnosti a 3 (-4) 
osoby, po kterých bylo vyhlášeno pátrání. V roce 
2013 bylo odchyceno 59 (-4) zvířat. Bylo mezi 
nimi 45 psů, ale také ptáci, hadi, koně nebo krá-
vy. V 19 (+4) případech městská policie asistovala 
exekučnímu úřadu.

Tradičně dobrá je spolupráce s Policií ČR. Stráž-
níci spolu s policisty vykonávali řadu neodklad-
ných úkonů v oblasti zabezpečování veřejného 
pořádku, dopravy a zajišťování bezpečnosti osob 
či jejich majetku. Jednalo se společná bezpečnost-
ní opatření, zejména v průběhu konání kulturních 
a společenských akcí, zajišťování míst trestných 
činů nebo pátrání po hledaných osobách, odcize-
ných vozidlech či předmětech. 

Městská policie maximálně využívala také 18 
kamer, které jsou nainstalovány po celém městě.  
Pomocí nich bylo zadokumentováno 692 událostí 
a to od přestupkového jednání, přes dopravní ne-
hody, až po páchání trestné činnosti. S využitím 
záznamů bylo přímo zadrženo nebo se následně 
podařilo dopadnout 21 (+8) pachatelů trestných 
činů. V 11 (-10) případech byl zaznamenán prů-
běh dopravních nehod. Policie stále více využívá 
záznamy z kamerového systému při objasňování 

Hlučínští strážníci a policisté skládali účty trestné činnosti, která je mnohdy páchána mimo 
území našeho města, ale pachatelé přes Hlučín 
projíždějí. 

Strážníci nezapomínali ani na prevenci, kterou 
prováděli formou besed v mateřských a základ-
ních školách, učilišti, gymnáziu a klubech dů-
chodců.

Státní policie řešila v minulém roce celkem 422 
trestných činů a 822 přestupků. Největší podíl tvo-
řily majetkové trestné činy a to především kráde-
že, ale také vloupání do rodinných domů, obcho-
dů, vozidel a restaurací. U přestupků se jednalo 
nejvíce o přestupky v dopravě, proti občanskému 
soužití a proti majetku.

(mp)

29. května dvě hodiny po půlnoci požá-
dali hlučínské strážníky o pomoc policis-
té místního obvodního oddělení. V herně 
Kompas na autobusovém nádraží ležel 
těžce pobodaný muž, kterého se snaži-
li zachránit pracovníci rychlé záchranné 
služby. 

Hlídka se vydala okamžitě hledat podezřelého 
muže, kterého popsali pracovníci herny. Projeli 
centrum a kontrolovali další herny a přilehlé uli-
ce. Na služebně jim poskytoval podporu strážník 
stálé služby, který se snažil muže najít na kamero-
vém systému. To se mu po nějaké době skutečně 
podařilo a nasměroval hlídku k Penny Marketu na 
ul. Cihelní.

 „Prakticky okamžitě jsme odjeli na místo a zjis-
tili, že podezřelý se mezitím vydal na ulici K Pile. 
Za domem č.p. 69 jsme jej dostihli, okamžitě za-
jistili a nasadili pouta,“ líčí podrobnosti zadrže-
ní nebezpečného muže strážník Jiří Sedláček.  Při 
pečlivé kontrole okolí se strážníkům podařilo za-
jistit také kuchyňský nůž, který pachatel zřejmě 
použil k útoku. Muž je podezřelý ze spáchání těž-
kého ublížení na zdraví a byl vzat do vazby.

(mp)

Strážníci zajistili pachatele i zbraň

Vážení spoluobčané,

je tady opět léto, čas prázdnin a dovolených. Pro někoho také čas na prá-
ci, která se dělá právě v létě.

Mnozí z vás jistě vyrazí k vodě, do hor, na chatu, s dětmi, nebo jen s part-
nerem někam, kde budete sami dva. Doufám, že všem vyjde počasí i vše 
ostatní podle přání. Je nepochybné, že dovolená či její část může být pěkná 
i v Hlučíně a dokonce si ji tady přijedou užít i lidé odjinud.  

Pro ty, kteří stráví nějaký čas ve městě, je připraven zajímavý kulturní 
program i sportovní vyžití. Ať už netradiční divadelní představení na ná-
dvoří zámku, kulturní Festival Hlučínska nebo bohatý program akcí na 
štěrkovně. Ta také letos prošla před sezónou povinnou údržbou a první za-
těžkávací zkoušku zažila už v červnu při prvních teplých dnech. V současné 
době finišují práce na projektech a budeme čekat na rozhodnutí vlády o 
dotaci na velkolepou rekonstrukci štěrkovny a jejího okolí.  

Věřím, že si svůj způsob zábavy každý najde. Na druhou stranu to může 
znamenat, že to, co se líbí jednomu, vadí druhému. Pro takový případ bych 
vás rád požádal o vzájemnou toleranci, ale i ohleduplnost ke zvýšenému 
hluku nebo jednání v rozjařené náladě.  

Vedení města naplánovalo a připravilo na léto práce požehnaně. O mno-
hém, co se dělá pro zvelebení města, se dočtete v rozhovoru s místostarostou 
v těchto novinách. Já bych se v průběhu prázdnin rád setkal s občany sídli-
ště Rovniny a prodiskutoval s nimi podobu projektovaného parku volnoča-
sových aktivit u základní školy. Na úřadě se pracuje na podobě územního 

plánu města, který bych rád předložil v září k projednání zastupitelstvu.
 Také já se těším na dovolenou, abychom si s manželkou vyjeli někam, 

kde neuslyšíme o problémech, které v průběhu roku řešíme a které nás 
zaměstnávají.  Těšíme se na vnučky, které přijedou z Prahy na dva týdny 
do Hlučína. 

Vážení spoluobčané, přeji Vám, ať si splníte své plány a radosti, které 
jste si naplánovali a ve zdraví prožili léto. V září nás odpočaté čeká zase 
plné nasazení v práci, ve škole i kolem domu.

Pavol Kubuš
starosta
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Odbor školství a kultury Městského úřa-
du Hlučín vyhlásil, pod záštitou mís-
tostarosty města Hlučína Alfonse Laň-
ky, výtvarnou soutěž na téma škola. Této 
soutěže se zúčastnili žáci základních škol, 
zřizovaných městem Hlučínem a žáci Zá-
kladní umělecké školy Pavla Josefa Vejva-
novského v Hlučíně. 

Soutěžilo se ve dvou kategoriích, 1. kategorie 
byla určena pro žáky 1. stupně ZŠ a 2. kategorie 
byla pro žáky 2. stupně ZŠ.

Celkem bylo do soutěže odevzdáno 150 kreseb. 
Všechny byly velice hezké a Komise pro kulturu 
a školství Rady města Hlučína, která celou soutěž 

vyhodnocovala, měla těžký úkol vybrat z nich v 
každé kategorii 3 nejlepší práce.

V 1. kategorii byly jako nejlepší vyhodnoce-
ny práce těchto žáků: Klára Vodičková, Karolí-
na Dudková a společná práce Veroniky Jiravové, 
Anety Paterové, Adély Štarhové a Nikoly Stoško-
vé.

V 2. kategorii byly vyhodnoceny práce těch-
to žáků: Jiří Hranáč, Lucie Jínová a jako nejlepší 
práce z celé soutěže byl vyhodnocen výkres Mar-
kéty Antošíkové. Tato kresba bude použita na pa-
mětní listy pro žáky 1. tříd základních škol, zřizo-
vaných městem Hlučínem.

Školáci soutěžili v kreslení

V sobotu 16. 8. 2014 pořádají Darkovičky 
Dožínkovou slavnost. Tuto bývalou tradi-
ci se nám v obci podařilo po půlstoletí zase 
obnovit v roce 2010. 

Vlastní oslavě bude předcházet Mše Svatá v 10 
hodin v místní kapli. 

Ve 14 hodin vyjde už tradičně z ulice Kozmické 
pestrý krojovaný průvod s živou hudbou. Ten za-
míří na zdejší sportovní areál FK, kde se bude v 
oslavách pokračovat. 

Po slavnostním zahájení, přivítání přítomných a 
předání dožínkového věnce bude následovat bo-

hatý kulturní a zábavný program. Proběhne ukáz-
ka místních dobrovolných hasičů, několik vystou-
pení skupiny „MONA“, soutěže pro děti i dospělé, 
projížďka na konících, malování na obličej, lase-
rová střelnice. Dětem bude k dispozici skákací 
hrad a vodní fotbal. Nebude scházet bohatá tom-
bola, kolo štěstí a další atrakce. Pro přítomné zde 
bude připraveno bohaté občerstvení – zabijačka, 
domácí koláče a další speciality.

Zveme všechny občany naší obce a okolí, aby se 
mezi nás přišli podívat a pobavit.

Dožínkový výbor

Zveme vás na dožínky v Darkovičkách

Výtah z usnesení ze 101. - 102. schůze 
Rady města Hlučína
Rada města Hlučína:
n rozhodla o pořízení a předání pamětní stuhy k 

praporu Sboru dobrovolných hasičů Bobrovní-
ky.

n rozhodla o zhotoviteli projektové dokumentace 
pro akci „Zvýšení bezpečnosti na přechodech 
pro chodce v Hlučíně“ a rozhodla o uzavření 
smlouvy o dílo v souladu se zadávacími pod-
mínkami stanovenými při výběrovém řízení v 
ceně 68.840 Kč bez DPH.

n rozhodla o poskytnutí příspěvku základním 
školám zřizovaným městem Hlučínem na ly-
žařský výcvik žáků 7. tříd ve školním roce  
2014/2015.

n rozhodla o nejvyšším povoleném počtu žáků ve 
školní družině v Základní škole Hlučín – Rov-
niny na 150 žáků s účinností od 1. 9. 2014.

n projednala žádost Sboru dobrovolných hasi-
čů Bobrovníky a rozhodla udělit jim výjimku 
o bezúplatné výpůjčce sálu  kulturního domu 
Bobrovníky v den konání soutěže v požárním 
sportu pro žáky.

n schválila podání žádosti o dotaci na realizaci 
projektu „Hlučín – Forenzní značení jízdních 
kol prostřednictvím syntetické DNA“ a vyčle-
nění finančních prostředků na spoluúčast ve 
výši minimálně 10% z celkových předpokláda-
ných nákladů na projekt.

Výtah z usnesení 32. zasedání
Zastupitelstva města Hlučína
Zastupitelstvo města Hlučína:
n schválilo závěrečný účet města Hlučína za rok 

2013 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospo-
dařením.

n vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkou-
mání hospodaření města Hlučín za rok 2013.

n vzalo na vědomí zprávu o činnosti Finančního 
výboru Zastupitelstva města Hlučína za období 
květen 2013 – duben 2014.

Dny bez úrazů ve městě Hlučíně
13. 6. – 20. 6. 2014 

Přednášky pořádané Českým červeným křížem
pro žáky I. stupně hlučínských základních škol o první pomoci a prevenci úrazů. 

25. 6. 2014
Přednášky a besedy na téma mentální anorexie a besedy

pro žáky II. stupně hlučínských základních škol

Veselice byla veselá,
bavily se stovky lidí
Druhý ročník Veselice Rovniny se pove-
dl. Víc jak 600 lidí se v sobotu 21. června 
přišlo pobavit na fotbalové hřiště za bý-
valým agitačním střediskem. Všichni oce-
nili především atrakce pro děti, které tak 
měly dostatek prostoru pro své zabavení 
se.

„Děkujeme městu, za poskytnutí grantu. Z něj 
jsme mohli atrakce pro děti zaplatit. A i díky 
této podpoře rodiče nemusely za pobyt dětí na 
skluzavce či ve skákacím hradě platit,“ řekl pořa-
datel akce David Moravec.

Veselice lákala obyvatele Rovnin i vzdálenějších 
lokalit města. Přicházeli postupně celé odpoled-
ne. Zábava pak vyvrcholila v podvečer, kdy začal 
koncert šilheřovické kapely EŠ Band. Ta dokázala 
početné publikum roztančit a v tomto duchu zába-
va plynula až do půlnoci.

Veselice byla součástí Hlučínského hudebního 
léta. V něm jsou zařazené například i Hlučínské 
pivní slavnosti nebo festival Štěrkovna Open Mu-
sic. Seriál kulturních akcí vyvrcholí v září Burčá-
kobraním na nádvoří hlučínského zámku.
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Omezení v dopravě
na začátku prázdnin
Ve dnech 1. 7. až 15. 7. bude probíhat 
oprava silnice I/56 v úseku mezi křižovat-
kami ul. K Pile a ul. Zahradní. 

Na komunikaci proběhne frézování živičného 
krytu jízdního pruhu ve směru na Opavu a násled-
ná pokládka nového živičného koberce. Provoz 
bude veden obousměrně, ve druhém jízdním pásu. 

Po dobu opravy bude přemístěna zastávka Hlu-
čín, Pneuservis. Pro linku č. 66, která jezdí pou-
ze v pracovní dny, se zastávka přesune na ul. Za-
hradní.

Rádi bychom touto cestou poděkovali spo-
lečnosti MSA a.s. Dolní Benešov, zvláště 
pak panuVladimírovi Kononovovi, který 
naší mateřské škole Severní poskytl spon-
zorský dar v podobě notebooku.

Prioritou mateřské školy je vzdělávání podle me-
tod kritického myšlení, kterými u dětí rozvíjíme 
pregramotnosti ve všech vzdělávacích oblastech.

Při vzdělávání pracujeme s vizuální technikou – 
projektorem. Díky notebooku můžeme názorněji 
přiblížit okruh témat, která jsou součástí našeho 
školního vzdělávacího programu.

Těšíme se na další spolupráci a děkujeme za naše 
děti.

Kateřina Boková
ředitelka školy

MSA a.s. dětem MŠ Severní

V době letních prázdnin přichází Kul-
turní centrum Hlučín s nabídkou ne-
všedních venkovních představení na ma-
lém nádvoří zámku. 

Venkovní představení mají svoje neopakova-
telné kouzlo a atmosféru, ale mají i svá specifi-
ka. S ohledem na hustý provoz na silnici vedle 
zámku začínají představení až ve 20.30 hod. Ka-
pacita míst je omezena a vstupenky, které nejsou 
číslovány, jsou v předprodeji pouze na zámku v 
informačním centru (nejde je objednat přes in-
ternetový rezervační systém). Cena vstupenky je 
130 korun. 

Důležitým faktorem u všech venkovních akcí 
je počasí. Protože musíme počítat i s tím, že nám 
nebude nakloněno, tak tři hodiny před předsta-
vením bude na webových stránkách vyvěše-
na informace, zda se s ohledem na počasí, akce 
uskuteční na zámku nebo bude přesunuta do 
kulturního domu.  Nicméně všichni organizátoři 
věří, že přes jistá rizika budou venkovní divadel-

ní představení příjemným zpestřením kulturního 
léta v Hlučíně.

10. července se můžete pobavit v novém díle 
zábavného pořadu souboru Nahodile pod ná-
zvem HECOVINY. 

V dubnu letošního roku proběhla jeho premié-
ra v Ostravě a nutno říci, že nové scénky, skeče, 
písničky, taneční vstupy, ale i doslova „ptákovi-
ny“, prostě namíchaný koktejl zábavy, divákům 
smíchem rozhýbal bránice.  7. srpna se představí 
divadelní soubor DODIVADLO s představením 
Uděláte mně to znova?   

Také toto představení je zasvěceno humoru. 
Můžeme se těšit na konverzační ztřeštěnou ko-
medii od Laurenta Ruquiera v podání ochotnic-
kého  Dodivadla z Dobroslavic.  Komedie sle-
duje mikroklima soukromé plastické chirurgie a 
vrhá na jeviště pět žen - sekretářku, manželku, 
filmovou hvězdu, dvě klientky a jednoho plas-
tického chirurga. V tomto složení je víc než jas-
né, že o humorné situace nebude nouze.    (mp)

Divadelní představení na zámku

Léto je tady a tak určitě spousta z vás za-
míří na štěrkovnu. Celý areál je připra-
ven a první zatěžkávací zkoušku zažil už 
v červnu, kdy proběhnul I. ročník Hlučín-
ského půlmaratonu a koncert k zahájení 
sezóny skupin Burma Jones a Citron (na 
fotografii). 

„Pro návštěvníky jsme připravili rozšíření pro-
deje a sortimentu na bufetech a to nejenom na Te-
rase, ale také na Chaloupce. Rekonstruovali jsme 
antuková hřiště, takže máme nově připraveny dva 
kurty pro nohejbal a jeden pro volejbal. Odvod-
nili jsme a vybavili originálním beach volejbalo-
vým pískem dva přední kurty u restaurace Lagu-
na. V přední části areálu jsme také postavili nové 
průlezky pro děti,“ potvrzuje připravenost areálu 
na novou sezónu Petr Breitkopf, ředitel Sportovně 
rekreačního areálu Hlučín.

Na léto pořadatelé plánují řadu akcí. Asi největ-
šími taháky budou již tradiční pivní slavnosti po-
řádané 4. a 5. 7. s nabídkou 40 druhů piva, X. roč-
ní hudebního festivalu Štěrkovna Open Music  ve 
dnech 1. a 2. srpna a také Hlučínský krmáš, kona-
ný letos 6. a 7. září.

Před prázdninami ještě finišovaly opravy všech 

Prázdniny na štěrkovně zahájí pivní slavnosti

objektů v areálu. Natíraly se fasády a upravovaly 
drobné nedostatky.

„V zadní části kempu jsme ve spolupráci s obcí 
Kozmice rekonstruovali sociální zařízení. Totéž 
máme v plánu pro příští rok na centrálním objek-
tu areálu. Pro zajištění letního provozu jsme za-
koupili novou sekačku a budeme se během celé-
ho léta o údržbu trávníků starat sami. Věřím, že to 
pomůže k větší spokojenosti návštěvníků. Na bu-
fetu Chaloupka je možné si zapůjčit potřeby pro 
minigolf, míč na nohejbal nebo odbíjenou, rake-
ty na tenis či badminton, petangue a stolní tenis,“ 
říká Petr Breitkopf.

Nám nezbývá než dodat, že vstupné do areálu je 
již tři roky na stejné úrovni a ani letos se nebude 
měnit. Proto neváhejte a přijďte si užít léto na štěr-
kovnu!                                                            (mp)

O Dětské rehabilitaci v Hlučíně se v Hlu-
čínských novinách psalo již několikrát, 
naposledy v květnu letošního roku v sou-
vislosti se Dnem sociálních služeb Hlučín-
ska nazvaným „Hlučínský trakař solida-
rity“.

Častým důvodem zmínky o Dětské rehabilitaci 
bývá uvedení výše dotace, jež byla poskytnuta na 
její činnost, oznámení o úpravách prostor, zvele-
bení zahrady či zateplení budovy. Je chvályhodné, 
že se naše město snaží vytvářet kvalitní podnětné 
prostředí pro fungování tohoto sociálně-zdravot-
nického zařízení a patří mu za to veliký dík. Děti 
však kromě pěkného prostředí potřebují také las-
kavé přijetí, které se jim tady každodenně dostává. 

Posláním Dětské rehabilitace je zlepšit pravidel-
nou odbornou péčí stav dětí s postižením natolik, 
aby se mohly co nejlépe začlenit do běžného živo-
ta svých vrstevníků. Z pokroků naší dcery usuzuji, 
že se toto poslání daří naplňovat. Proto bych ráda 
touto cestou poděkovala všem pracovnicím Dět-
ské rehabilitace, za jejich kvalitní služby, profe-
sionální přístup k dětem i rodičům, za laskavost a 
vstřícnost. Jejich práce je náročná, ale jednoznač-
ně smysluplná. 

Při této příležitosti rovněž děkuji Svazku obcí 
mikroregionu Hlučínska za finanční dar, který byl 
na akci „Hlučínský trakař solidarity“, poskytnut 
na intenzivní lázeňský rehabilitační program naší 
dcery.                 Maminka jedné z klientek DRH

Poděkování pracovníkům Dětské rehabilitace

Lákadlem pivních
slavností bude konopné pivo
Speciálním pivem uvařeným pro letošní 
ročník Hlučínských pivních slavností, kte-
ré se uskuteční 4. a 5. července v Hlučí-
ně u jezera, bude konopné pivo. Hit letoš-
ního léta uvaří společnost Pivo Franc. Ta 
připravovala speciální piva i pro minulé 
ročníky. Světovou premiéru tak v Hlučí-
ně například mělo mandlové či melouno-
vé pivo.

„Je pro nás velkou poctou, že můžeme vařit 
pivo určené speciálně pro návštěvníky Hlučín-
ských pivních slavností," řekl sládek Marek Pie-
toň. "Letos jsme vybrali konopné pivo. Věříme, 
že návštěvníky zaujme. Ochutnat ale budou moci 
o Hlučínskou mandli a další piva z naší produk-
ce," uvedl sládek.

Kromě jeho pivovaru se v Hlučíně představí dvě 
desítky malých a středních pivovarů. Objeví se 
tam piva, která jsou již v regionu zavedená, ale 
i pivovárky, které vznikly v posledních měsících.
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rovněž vymazán, byl psán česky a byl totožný s 
vrchním citátem: „Dokonáno! Otče, v ruce tvé po-
roučím ducha svého.“

Kdy byl český citát na kříž napsán, se mi nepoda-
řilo zjistit, zřejmě byl dodatečně napsán po utvoře-
ní republiky Československé. Doufám, že oba ná-
pisy se podaří obnovit, a rovněž celý kříž. Byla by 
škoda nechat tak hezkou památku zchátrat.                                                          

Josef Hlubek

Pod tímto názvem se dne 10. června  
2014  ve spolupráci s Muzeem Hlučínska 
v bývalém evangelickém kostele v Hlučí-
ně uskutečnila konference studentů ka-
tedry germanistiky Filozofické fakulty 
Ostravské univerzity.

Bylo příjemným překvapením pro poslucha-
če, slyšet z úst pěti mladých lidí zasvěcené pří-
spěvky k této tématice. Tomáš Tracz, Micha-
ela Šrámková, Veronika Holešová,  Kateřina 
Motalová a Lucie Burdíková prezentovali část 
výsledků  svého výzkumu, které pod vedením 
PhDr. Ireny Šebestové, CSc. (hlučínské rodač-
ky) zpracovali ve svých diplomových pracích. 

Díky jim jsme se přenesli do minulosti  a moh-

li jsme se dovědět o stopách německé kultury na 
příkladu tehdejších novin,  o německých kultur-
ních a divadelních spolcích, o německy psaných 
pohádkách, o soukromém vyučování  a o životě 
lékaře a spisovatele Maxe Ringa ze Sudic. Mys-
lím si, že nejen pro mě, ale i pro většinu  poslu-
chačů byly tyto informace zcela nové. 

Jsem ráda, že se konečně může mluvit a psát o 
Hlučínsku  zcela otevřeně a ne jen v negativním 
smyslu  nebo lépe řečeno vůbec, jak jsme byli 
celá léta  zvyklí.

Vím, že se za těmito referáty skrývá spousta 
mravenčí práce a chtěla bych studentům zato 
poděkovat. Jen tak dál!                           

Jana Schlossarková 

Kulturní a literární život německy mluvícího obyvatelstva na Hlučínsku

V  březnu tohoto roku jsem do Hlučín-
ských novin podal výzvu, že hledám sta-
rou fotografii kříže, který stojí před kos-
telem sv. Markéty.

Asi od 50-tých let jsem chodil kolem tohoto kří-
že, který byl zhotoven ve Vratislavi a to v roce 
1919 na požadavek p. faráře Johana Manderly, 
narozeném v Hlučíně. Ovšem co bylo na kříži na-
psáno, to už dnes nikdo neví. Pamětníci už mezi 
námi nejsou. Zůstaly jen dvě fotografie s nečitel-
ným písmem, které bylo odstraněno pravděpo-
dobně v 50-tých letech na příkaz některého hor-
livého straníka, protože nápis byl psán německy. 
Co tam bylo napsáno, že to tak vadilo? Začal jsem 
pátrat a za pomoci ochotných občanů se výsledek 
dostavil. Na horním nápisu stojí:

„Er ist vollbracht!
Vater in deine hände
lege ich meinen Geist.“

V překladu: 

„Je dokonáno! 
Otče, do tvých rukou
vkládám svého ducha.“

Tento citát z bible vadil natolik, že ho museli od-
stranit? Zajímavé je, že spodní nápis, který byl 

Kříž u kostela sv. Markéty

Oddíl házené HC Hlučín pořádá nábor 
nových členů. Hledáme dívky ročník 2000 
až 2006. A zároveň bychom rádi oslovili i 
kluky ročník 2004 až 2006. 

Zájemce očekáváme od 10. 8., každou středu a 
pátek od 16:30 do 18:00 na venkovním hřišti u ZŠ 
Dr. M.Tyrše. V případě nepříznivého počasí se se-
jdeme ve Sportovní hale v Hlučíně. 

Další informace vám rádi poskytneme na níže 
uvedených tel. číslech: Josef Janoš – tel. 724 950 
025 (trenér st. žaček), e-mail: josefjanos@se-
znam.cz, Šárka Slívová – 775 956 305 (trenér-
ka minižáků), e-mail: sarka.slivova@seznam.cz, 
Martin Schmack – tel. 604 361 048, organizační 
pracovník oddílu, e-mail: schmack@seznam.cz.

Nábor nových členů do házené

Právě skončená sezóna byla pro náš oddíl 
velice úspěšná. Naši muži zahájili sezónu 
2013 - 2014 výhrou na přípravném turnaji 
v Klimkovicích, což předznamenalo jejich 
dobrou letní přípravu.

Po celou sezónu byli na čele tabulky Moravsko-
slezké ligy mužů (MSL), kterou se jim podařilo 
vyhrát a tedy i postupit do 2. ligy. Navíc náš hráč 
Tomáš Kolmajer vyhrál soutěž střelců, když za ce-
lou sezónu nastřílel 109 branek. Postup do 2.ligy 
je největším úspěchem oddílu házené a zároveň 
odměnou pro trenéra Mariána Karpitu za jeho 
dlouholeté trénování v našem oddíle.

Pozadu za muži nezůstaly ani naše starší žačky. 
Taktéž ony se pohybovaly na čele tabulky Morav-
skoslezské ligy st. žaček a v podzimní baráži si 
vybojovaly postup do Žákovské ligy. Jejich účast 
bohužel ukončila těsná prohra s děvčaty z Jindři-
chova Hradce ve 3. kole ŽL, které se uskutečnilo 
v únoru v Plzni. 

Po nezdaru v ŽL si děvčata jela spravit náladu na 
mezinárodní turnaj Lajkonik cup, který se usku-
tečnil koncem dubna v Krakowě. Tento turnaj se 
jim nadmíru povedl, když ve své kategorii zvítě-
zily.

Po odehrání jarních zápasů skončily na 2. místě 
v MSL st.žaček. Bohužel před začátkem jarní části 
odstoupily ze soutěže družstva HC Ostrava, Sokol 
Karviná a SK PEMA Opava, a tak soutěž dohrála 
pouze 4 družstva. Nás může těšit, že nejlepší střel-
kyní se stala naše hráčka Eliška Desortová. 

Na závěr sezóny se děvčata zúčastnila meziná-
rodního turnaje v Hodoníně, kde skončila díky 
horšímu skóre na 4. místě. 

Martin Schmack

Hodnocení házenkářské sezóny

Úspěch žákyně ze ZŠ Hornická
V pátek 16. 5. se konalo v Praze slavnost-
ní vyhlášení výsledků celostátní literární 
a výtvarné soutěže s názvem 3001: Příběh 
planety.

 Z naší školy byla na toto vyhlášení a slavnostní 
předávání cen pozvána žákyně 5.A. Denisa Pry-
musová. Její výtvarná práce postoupila do užšího 
výběru z celkového počtu 2834 výtvarných prací. 
Po návratu se mohla pochlubit krásným 4. místem 
a spoustou zážitků z celé akce, která byla součástí 
Mezinárodního knižního veletrhu.

Blahopřejeme.                                  Iva Landová

Požární cvičení přerušilo výuku
Poklidné úterní školní dopoledne 13. 
května bylo  přerušeno  požárním cviče-
ním. Vše začalo kolem 11. hodiny dopole-
dne, kdy se školou rozezněla požární siré-
na, což byl signál pro nic netušící žáky a 
vyučující, aby opustili školu.

U cvičného požáru zasahovala jednotka HZS 
Moravskoslezského kraje ze stanice Hlučín spo-
lečně s jednotkou SDH města Hlučína. Námětem 
cvičení byla simulace požáru  v chemické labora-
toři ve 2. nadzemním podlaží 5. pavilonu, zároveň 
kouř na chodbě uvěznil 2 žáky. 

V rámci námětu cvičení byla vyhlášena požární 
evakuace všech žáků školy, která byla směrována 
ředitelem školy na plochu venkovního hřiště. 

Pečlivě utajené cvičení ukázalo připravenost 
školy. Evakuace žáků obou stupňů trvala jen ně-
kolik minut a proběhla bez komplikací. Zároveň 

přijeli v časovém limitu hasiči, kteří provedli prů-
zkum objektu, vnitřní zásahovou cestou vyved-
li dva uvězněné žáky a vzniklý požár zlikvidova-
li. Tímto  cvičením jsme si prověřili součinnost 
všech složek, která dopadla na výbornou.

Iva Landová 
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Za všechny žáky a pedagogické pracov-
níky školy vyjadřuji poděkování Svazku 
obcí mikroregionu Hlučínska za finanční 
dar ve výši 10 000 Kč poskytnutý škole na 
částečnou úhradu kompenzační pomůc-
ky – stolního počítače s dotykovým moni-
torem pro nácvik alternativních způsobů 
komunikace. 

Velice si vážíme toho, že Město Hlučín, přestože 
není zřizovatelem školy, nás začleňuje do všech 
svých aktivit. Děti se zdravotním postižením tak 
vůbec nestojí stranou dění ve městě. Velmi vstříc-
né jednání nacházíme vždy u vedoucí Odboru 
školství a kultury Aleny Münstrové a také u všech 
pracovnic oddělení sociálně-právní ochrany dětí 
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. 

Žáci školy se mají čím pochlubit. V druhém po-
loletí byli úspěšní v  několika okresních i kraj-
ských soutěžích – výtvarné, literární, sportovní. 
Do literární soutěže pořádané opavskou základ-
ní školou poslali svá zamyšlení na téma „Co mi 
dává hudba“. V kategorii nejstarších obsadili prv-
ní, druhé i třetí místo. 

Velkým  úspěchem  je  také vítězství Jakuba 
Mirgy ve sportovních hrách mládeže. Jako vítěz 
okresního i krajského kola pojede reprezentovat 
Moravskoslezský kraj na celostátní sportovní hry.

Čím žije naše škola nyní?  Vydáním školního ča-
sopisu Čtěte si s Beruškou, přípravou na Pyžamo-
vou noc s knihou a těšením se na výlety a vycház-

Co mi dává hudba
Jmenuji se Pavel a je mi 15 let. Rád po-
slouchám rap. Poprvé jsem si jej pustil, 
když mi bylo 7 let a byla to slavná sku-
pina Kontrafakt.

 Někteří se dívají na rap, jako kdyby to neměla 
být hudba. Já jsem ale na rapu vyrostl a myslím, 
že kdybyste si pustili párkrát rap a vnímali jste 
slova, tak máte jiný názor. Rapuje se o životě, 
o tom, co kdo prožil, jak vyrůstal. Rap je slože-
ný ze dvou slov HIP a HOP, což znamená skok 
a krok. Rap vznikl na ulici mezi stokami, proto 
se novému stylu říká Stoka. Rapu nezáleží na 
tom, kolik je vám let, ale jaké songy nahrajete a 
jakou máte představivost.

 Sám mám kamaráda, který rapuje. Je mu 17 
let a už patří mezi ty nejlepší. A to  začal ve 13 
a hned natočil mix tape lepší než profesionál. 
Sám bych si to chtěl jednou zkusit a zarapovat 
před mnoha lidmi. Nějaké písničky už jsem slo-
žil, ale měl jsem strach je předvádět na veřej-
nosti, že by se mi lidi smáli. Každý mi  radil, ať 
si dám nějakou přezdívku, ale mě to přišlo blbé. 
Já chci být vždycky   Pavel Mirga (žák ZŠ Hlu-
čín, Gen. Svobody).

Poděkování Základní školy na ulici Generála Svobody
ky po okolí. Pak už hurá na prázdniny a znovu 
zase  1. září.

Marcela Vyhlídalová
ředitelka školy

Zprávy z volejbalu TJ Hlučín
V červnu 2014 skončila volejbalová 
sezóna 2013 - 14, ve které jsme měli 
sedm soutěžních družstev.

Družstvo mužů A (trenér Kvapil Miroslav) 
skončilo ve 2. lize na pěkném 5. místě z 10-
ti účastníků. Družstvo mužů B (trenéři Mika 
Martin a Kundrát Milan) hrálo OP, kde se 
umístilo na 5. místě z 6-ti družstev. 

Družstvo juniorů (trenér Mika Martin) hrá-
lo ve společné soutěži moravskoslezského a 
zlínského KP a obsadilo ve finále vynikající  
2. místo. 

Družstvo žen (trenér Večeřa Martin) hrálo v 
KP II.tř. A skončilo ve své skupině na 4. místě 
a celkově na. 7. místě z 15-ti družstev. Druž-
stvo juniorek (trenérka Postulková Pavla) hrá-
lo v OP a ze čtyř účastníků skončilo na pěk-
ném 2. místě za družstvem VK Kylešovice.

Družstva žákyň - A a B (trenérky Zoubková 
Veronika a Postulková Pavla) hrála OP, kde A 
družstvo celou soutěž vyhrálo bez jediné po-
rážky a stalo se tak Okresním přeborníkem 
pro rok 2014! B družstvo pak obsadilo 4. mís-
to z 5-ti účastníků. 

Nesoutěžní smíšené družstvo (trenér Ko-
tek Vladimír) se zúčastnilo několika turnajů a 
vždy se umístilo na předních příčkách.

Závěrem můžeme konstatovat, že soutěžní 
sezóna 2013 - 14 byla pro oddíl volejbalu TJ 
Hlučín velmi zdařilá.             František Košař

Sběr šatstva v Hlučíně
Je tomu jen pár měsíců, kdy Charita Hlu-
čín obnovila pravidelný sběr obnošeného 
šatstva. Přesně je znovuoživení této akti-
vity datováno čtvrtkem 13. února tohoto 
roku. 

Po pěti sběrových akcích můžeme směle konsta-
tovat, že lidé si k nám opět našli cestu a přináše-
jí množství skutečně hezkých oděvů, bot i jiných 
doplňků. Protože jsme slibovali, že hlavními pří-
jemci budou lidé bez domova a sociálně slabší ob-
čané žijící na Hlučínsku, provádíme po každém 
sběru hrubé třídění, kdy nejžádanější kusy oděvů 
ponecháváme u nás. Zbytek, jak jsme deklarova-
li, přebírá Charita Hrabyně, která realizuje další 
třídění a v případě potřeby nás zpětně zásobuje. 
Od února nás navštívilo již několik desítek potřeb-
ných, kterým jsme vydali trička, bundy, kalhoty, 
spodní prádlo, boty, ale také několik spacích pyt-
lů a jeden stan. Považuji za nesmírně důležité, že 
se jedná o pomoc adresnou, která má své konkrét-
ní „tváře“.

Naše rozhodnutí o dalším pokračování sběru je 
tedy vcelku jednoduché. Pouze v měsíci červenci 
bude provozní přestávka, ale již 15. srpna v 15.00 
hodin opět začínáme. Pro Vaši lepší orientaci zve-
řejňujeme všechny další termíny až do konce roku 
2014: čtvrtek 11. září, čtvrtek 16. října, čtvrtek 13. 
listopadu, čtvrtek 11. prosince. Děkujeme Vám za 
spolupráci a ochotu podělit se s druhými. Bliž-
ší informace naleznete v našem letáku nebo na 
webových stránkách www.charitahlucin.cz v sek-
ci Humanitární pomoc.

Lukáš Volný
ředitel Charity Hlučín

Zveme vás na vernisáž originálních grafik 
(linorytů) Hlučína, autorky Marie Hraná-
čové, která proběhne 24. 7. 2014 v 17.30 v 
Domácí Kavárně na hlučínském náměstí.  
Na výstavě uvidíte kromě linorytů i zdo-
kumentovaný průběh tvorby jedné grafi-
ky, nezapomenutelné hospody Kuchař ali-
as “Kačena“.

Ale nechme již nyní promluvit samotnou au-
torku: „Myšlenka vytvořit pexeso s výjevy naše-
ho města ve formě drobných linorytů vznikla v 
dámském hlučínském výtvarném kroužku Pica-
so. Chtěli jsme ukázat, co je blízké nám Hlučíňá-
kům, kolem čeho a kam chodíme a občas to už ani 
nevnímáme. Tedy viděno našima očima a ne hle-
dáčkem turistických průvodců a památkářů. Nej-
prve šlo o kolektivní práci, avšak po prvních tis-
cích jsme uznaly, že by obrázky měly mít jednoho 
autora.  No a volba padla na mne a já jsem se toho 
ráda ujala. Navíc jsem k pexesu připojila turistic-
kou mapu s trasou, aby si podle ní mohli místní i 
turisté projít jednotlivá místa na kartách. Prostě ať 
si tam zkusí dojít a najít tentýž pohled jako je na 
obrázku. Schválně jestli se jim to podaří,“ dodává 
s úsměvem paní Hranáčová.

Autorka s manželem nejprve nafotila jednotli-
vé objekty, které pak sloužily jako předloha gra-
fik. Šlo jí o zachycení současnosti, proto nepouži-
la historické fotografie a dokumenty. Ale jak sama 
dodává: „S překvapením jsem zjistila, že se naše 
okolí rychle mění. Jeden den jsme nafotili vodá-
renskou věž na nádraží a druhý den tam pokáceli 
stromy. A lávka přes staré koryto řeky je nyní již 
také vyměněná. Takže moje obrázky během těch 

čtyř měsíců tvorby získaly nechtěně historický 
ráz. Musím přiznat, že stvořit třicet dva grafik bez 
podpory rodiny a přátel by nešlo. Doma často chy-
běly teplé večeře, byt páchl terpentýnem a někte-
ří přátelé se neustále ptali, kdy už to bude hotové. 
Navíc každý typ obrázku vyžadoval jiný přístup 
a techniku, takže mne to stálo hodně přemýšlení,  
abych i na tak malém prostoru (8x8 cm) vystihla 
náladu místa. Však se přijďte podívat na náš kos-
tel, hradby, důlní vláček na Štěrkovně a další.“

„Hlučínské pexeso“ bude možno zakoupit na 
vernisáži, v Informačním středisku Hlučín a i na 
jiných místech.

Jana Středulová 

Výstava drobných grafik „Hlučínského pexesa“
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11. června 2014 se na Základní škole Hlu-
čín-Rovniny konal druhý ročník Atletic-
kého mistrovství škol Hlučínska pod zášti-
tou místostarosty Alfonse Laňky.

Atletického mistrovství se zúčastnilo 14 základ-
ních škol z Hlučínska. Soutěžící byli rozděleni do 
kategorií podle věku. Školy reprezentovalo v kaž-
dé kategorii šestičlenné družstvo složené rovným 
dílem z chlapců a děvčat. Soutěžilo se v běhu, sko-
ku do dálky, skoku do výšky, hodu míčkem, vrhu 
koulí a ve smíšené štafetě, do které se zapojili také 
pedagogové

Soutěže probíhaly celé dopoledne a na závěr byly 
vyhodnoceny nejlepší školy, které si převzaly z ru-
kou místostarosty poháry. Pohár pro vítěznou ško-
lu získala ZŠ dr. M.Tyrše, Hlučín. Nebylo však 
podstatné, kdo zvítězil, jelikož v tropickém vedru 
podali všichni soutěžící skvělé výkony, za které si 
zaslouží obrovský potlesk.                                (ik)

Atletické mistrovství škol Hlučínska

V sobotu 31. května se do domu dětí sje-
lo 20 judistů z Hlučína  a okolí, pro kte-
ré bylo připraveno dvoudenní soustředě-
ní. Program mimo jiné zahrnoval pestrou 
nabídku sportovních a deskových her, in-
tenzivní trénink a páskování judistů.

V odpoledních hodinách jsme se všichni svezli 
vlakem do Zábřehu na letiště, kde pokračoval pro 
děti další zajímavý program až do neděle 1.červ-
na. Mladí judisté se sešli s leteckým instruktorem, 
který nám předvedl své letadlo a svým zajímavým 
vyprávěním o létání ohromil všechny děti i do-
spělé. Děti byly také nadšeny dobře vybaveným 
dětským hřištěm, kde si mohly zahrát kopanou, 
fresbee, houpaly se na houpačkách, prolézaly prů-
lezkami, vyzkoušely si dovednosti v lanovém cen-
tru a v neposlední řadě si mohly večer opéct párek 
na ohništi, který nám byl rovněž k dispozici. Není 
divu, že děti byly večer strašně unavené, že všech-
ny rychle usnuly. A přespávat v ubytovně na letišti 
se jim jen tak někdy nepodaří.

Všem judistům byly předány účastnické listy za 

Víkendové soustředění judistů z DDM Hlučín

absolvování tohoto náročného dvoudenního pro-
gramu a za pravidelnou účast v zájmovém útva-
ru juda. 

Velký dík patří bezpochyby panu trenérovi Ví-
ťovi Mečárovi, paní učitelce Zuzce Pustelníkové, 
pánům učitelům Tomáši Masnému a Jiřímu No-
hejlovi, kteří dvoudenní soustředění připravili a 
dbali na to, aby šlo vše podle připraveného plá-
nu. Všechny děti odcházely domů spokojené, plné 
nových dojmů a zážitků a s vědomím, že v příš-
tím roce se na víkendovém soustředění judistů v 
Domě dětí a mládeže v Hlučíně opět všichni se-
jdou. 

Okénko přírody na univerzitě
V pátek 13. června jsem se se spolužáky z 
IV. B (Bárou Piatkovou, Honzou Hajduč-
kem, Honzou Maierem a Tomášem Fla-
schkou) zúčastnila akce „Okénko příro-
dy“ na Přírodovědecké fakultě Ostravské 
univerzity. 

V soutěži pětičlenných družstev z různých střed-
ních škol Moravskoslezského kraje jsme moh-
li porovnat své znalosti a vědomosti z matema-
tiky, fyziky, informatiky a chemie. „Turnaj“ jsme 
začali matematikou, kde nás mile překvapilo, že 
soutěž je prokládána různými zajímavostmi z his-
torie. V odborné učebně jsme pokračovali před-
náškou o videokonferencích. Na dalším stanoviš-
ti nás čekala známá tvář, jelikož chemii zde měla 
na starost paní profesorka Trčková, která ji rovněž 
vyučuje na našem gymnáziu. Vše jsme úspěšně 
zakončili fyzikou.  Naše skupinka měla dostatek 
znalostí a štěstí na to, aby zvítězila. Získali jsme 
tak záviděníhodné ceny, za něž vděčíme právě na-
šim profesorům, kteří nás toho tolik naučili. 

Tereza Krzikalová
IV. B, Gymnázium Josefa Kainara

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. I tak 
by se dal přiblížit úspěch čtyřčlenné Jed-
notky sboru dobrovolných hasičů Hlučín, 
která se stala poslední květnovou sobotu v 
Kopřivnici vítězem krajského kola ve vy-
prošťování osob z havarovaných vozidel v 
kategorii dobrovolných hasičů. 

Náročné soutěže se zúčastnilo celkem 6 družstev 
dobrovolných jednotek a 6 družstev profesionál-
ních hasičů z celého kraje. Za okres Opava byl 
vybrán právě Hlučín a jeho jednotka ve složení - 
velitel Michal Jačanin, strojník Radek Czyž, zdra-
votník Luboš Ralík, hasič Tomáš Res.

„Úkolem týmu bylo vyproštění osob z havarova-
ného vozidla v co nejkratším čase za použití do-
stupných pomůcek, při zachování maximální bez-
pečnosti a dodržením všech správných postupů,“ 
přibližuje pozadí soutěže velitel družstva Michal 
Jačanin.

Důležitým kritériem hodnocení byl časový úsek 
na vyproštění. Do 15 minut je družstvo bez ztrá-

ty bodu, ale nad tento limit už sbírá trestné body. 
Další hodnotící kriteria jsou bezpečnost pro zasa-
hující a vyprošťované, práce s nástroji, technika 
vyproštění a hodnotí se i předání záchranné služ-
bě. 

Hlučínské družstvo nasbíralo v hodnocených ob-
lastech největší počet bodů a zaslouženě zvítězilo. 
Daleko za ním pak zůstala družstva Ostravy-Ra-
dvanic a Vrbna pod Pradědem.

„Při každé soutěži ve vyprošťování stavíme ji-
nou sestavu hasičů. Tato byla nejúspěšnější, máme 
už 3. místo z této soutěže před několika lety. Tím 
nejlepším tréninkem je odborná příprava hasičů 
po celý rok, ale těsně před soutěží jsme spotře-
bovali 3 vraky, na kterých kluci trénovali stabili-
zaci havarovaného vozidla a  stříhání. Teď se při-
pravujeme na soutěž v poskytování první pomoci 
pro nezdravotnické složky, která se koná v září na 
Slezskoostravském hradě,“ přibližuje další plány 
Martin Türke, velitel Jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů Hlučín.

Při tréninku rozstříhali hlučínští dobrovolní hasiči tři auta

Získané dovednosti ve vyprošťování naši hasi-
či několikrát ročně využijí při reálných zásazích. 
Naposledy to bylo při velmi komplikovaném stří-
hání řidičky z dodávky u hřiště v Kozmicích, kde 
museli hasiči na vyproštění použít dvě sady hyd-
raulického vyprošťovacího zařízení. Bližší infor-
mace se dozvíte na webových stránkách jednotky 
– www.hasicihlucin.cz.

(mp)
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V letošním roce se mažoretky z Hlučína 
poprvé zúčastnily celostátní soutěže Ob-
čanského sdružení mažoretek, která je 
oficiálním členem IFMS (International 
Federation of Majerettes Sport). Jedná 
se o jednu z mála asociací na evropské 
úrovni, které se účastní celorepubliko-
vá špička a později na mistrovství světa 
také evropská.

SK Mažoretky Paprsky Hlučín začaly svou 
činnost v lednu 2009, ale některá z děvčat se to-
muto sportu věnovala již dříve. Se svou nyněj-
ší trenérkou Kateřinou Kučerovou secvičují svá 
vystoupení od roku 2011. Děvčata se zpočátku 
zúčastňovala spíše menších soutěží a mezi jejich 
nejlepší umístění patří 1. místo v kategorii baton 
(mezinárodní označení pro hůlku a práci s hůl-
kou) na Stars Cup Ostrava v roce 2012 nebo le-
tošní 1. místo ve stejné soutěži.

Úspěchy slavily dívky i v nepostupových sou-
těžích jako je Tornádo Ostrava nebo Excelent 
Cup Dolní Benešov. Za zmínku stojí také účast 
v soutěži Děti fitness 2012, kde dosáhly pěkné-
ho umístění v oblastním kole i celostátním finá-
le v Praze.

Celý tým pro letošní soutěžní rok tvořily Adé-
la Plačková, Nikola Tížková, Lucie Tížková, 
Eliška Honusová, Eliška Harceková, Kateřina 
Kučerová, Valérie Sečkařová, Tereze Kremro-
vá, Tereza Hurinová, Bára Meiselová, Markéta 
Jungová, Denisa Lizáková, Michaela Piatková. 
Děvčata soutěžila v Malé formaci Junior a Malé 

formaci  Senior (věková kategorie 15 a více let).
Než se letos tým mažoretek dostal do finálové-

ho kola mistrovství České republiky, tak musel 
projít kvalifikací na MČR mažoretek ve výkon-
nostní třídě "B" v Hradci nad Moravicí. Zde se s 
pódiovou sestavou Baton umístil na krásném 2. 
místě. V kategorii malých formací získala děv-
čata dokonce zlaté medaile. Na květnovém se-
mifinále v Opavě vybojoval náš tým v kategorii 
Baton Senior opět zlatou medaili a v další sou-
těžní kategorii Miniformace Junior se děvčata 
umístila na 9. místě. Miniformace Senior opět 
obsadila nádherné první místo. Se všemi forma-

cemi samozřejmě postoupily i do finálových kol. 
Finálové kolo výkonností třídy "B" se kona-

lo v červnu v Bělotíně. Zde se ve velké formaci 
umístily na 3. místě a s miniformací Senior ob-
sadily 2. místo. Spolu s miniformaci Junior tak 
i s mini Senior a velkou formací Senior postou-
pily do červnového finále ČR výkonnostní tří-
dy "A". Toho se však už nezúčastnily, protože 
neměly dostatek času na plnohodnotný trénink. 

V klubu vládne výborná atmosféra a možná vás 
bude zajímat, že dveře pro nové zájemkyně ja-
kéhokoliv věku jsou stále otevřené. Stačí jen při-
jít.                                                                (mp)

Úspěšné hlučínské mažoretky

Ve dnech 12. – 15. května 2014 se skupi-
na studentů Gymnázia Josefa Kainara v 
Hlučíně vydala na návštěvu Rakouska a 
Německa, našich německy mluvících sou-
sedů.

Seznamování s krásami Rakouska jsme začali v 
salcburském městečku Gmunden na břehu Traun-
ského jezera, kde se uprostřed vodní plochy na-
chází obdivuhodný zámeček.

Naše další cesta vedla do lázeňského města Bad 
Ischl, které je ve všeobecném povědomí v souvis-
losti s příběhem císařovny Sisi a císaře Františka 
Josefa. 

Odpoledne nás pak přivítal Hallstatt, známé ar-
cheologické naleziště doby železné. Po výjezdu 
lanovkou nad město jsme navštívili solný důl, je-
hož prohlídka byla pro většinu z nás nevšedním 
zážitkem. 

Cestou k ubytování jsme se ještě pokochali po-
hledem na horské jezero Gossau, nad kterým se 
tyčí skalní masívy jako například Bischofsmütze. 
A pak už nás čekal nocleh ve stylovém hotýlku 
v malebném městečku Sankt Johann im Pongau.

Další den vedla naše cesta do Lichtenštejnské 
soutěsky, ve které jsme podstoupili adrenalinovou 
zkoušku – nebezpečnou procházku po žebřících a 
úzkých chodnících. Je nemožné si představit, ja-
kou sílu má vodní živel. 

Kaprun nám zase nabídl úchvatný pohled na za-

Exkurze do srdce
Rakouska

sněžené svahy hor, které pro nás vystoupily z mra-
ků. A co teprve Zell am See! 

Po výstupu na Sonnenberg se nám při pohledu na 
Zellské jezero a okolní velehory zatajil dech. Zde 
jsme pochopili, jak mohou být Alpy nevyzpytatel-
né – sluneční paprsky, které nás přiměly odložit 
svršky až na tričko, vystřídala sněhová vánice. A 
pak nás v jedné z horských chalup seznámili s ži-
votem starých horalů.

Třetí den našeho putování jsme přejeli do Spol-
kové republiky Německo, do městečka Berchte-
sgaden. Navštívili jsme Obersalzberg a se smut-
kem vzhlíželi k vrcholu Kehlstein, kam jsme měli 
plánovaný výjezd, který se pro nepříznivé počasí 
neuskutečnil. Hory nám udělaly čáru přes rozpo-
čet. Mnozí to však pojali jako výzvu k opětovné 
návštěvě této nádherné oblasti. Malinkou náplastí 
pak byla návštěva čokoládovny Reber – výrobce 
Mozartových kouli.

Vrcholem naší cesty byla návštěva Salzburgu, 
úchvatného města, které jsme opouštěli s nostalgií 
i nadějí, že se sem jistě ještě vrátíme.

Alena Janošová
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Prázdniny jsou tady a s nimi i doba dovo-
lených. Většina z nás bude trávit prázd-
ninové měsíce u vody nebo na výletech.  
Naopak stavbaři mají tradičně právě o 
prázdninách nejvíce práce. Jak tomu 
bude ve městě, jsme se zeptali místosta-
rosty Alfonse Laňky. 

Pane místostarosto, co se bude v létě dít ve měs-
tě?

Během prázdnin budeme pokračovat se zateplením 
mateřské školy na ul. Cihelní. Krátce před prázdni-
nami jsme dokončili zateplení školní družiny Hor-
nické za 2,5 mil. korun, stejnou částku stálo i za-
teplení dětské rehabilitace.  Největší investicí je ale 
zateplení a výměna oken na ZŠ dr. Tyrše.  Práce bu-
dou probíhat až do října a celkové náklady přesáh-
nou 7 mil. korun. Do konce roku bychom rádi ješ-
tě stihli zateplit objekt mateřské školy Bobrovníky.

Takže se zatepluje?
Nejenom.  Využili jsme letošního teplého počasí 

a dokončili rekonstrukci zahrady mateřské školy v 
Darkovičkách. Vybudovala se tam zahrada v pří-
rodním stylu s novou venkovní učebnou. To nás stá-
lo kolem 2 mil. korun. V průběhu prázdnin chceme 
rekonstruovat vytápění v bytových domech na ul. U 
Stadionu a ul. Zahradní. Na bytovém domě na ul. 
Dr. E. Beneše, který je kulturní památkou, prove-
deme výměnu oken. Dle rozhodnutí památkářů mu-
síme zachovat původní ráz objektu, a proto se na 
objekt montují dřevěná kastlíková okna. V červenci 
zahájíme výstavbu 36 parkovacích míst na ul. Du-
kelské. To by mělo zase trochu zlepšit situaci s auty. 
V Bobrovníkách plánujeme po prázdninách zahájit 
přístavbu školní družiny a terasy. Kromě toho pro-
bíhá několik menších investičních akcí, jako jsou 
opravy chodníků.

Zajímavým projektem je půdní vestavba v měst-
ském domě na ul. Opavské č. 23. Využili jsme mož-
nost získání dotace a postavíme tam šest nových by-
tových jednotek. Vzniknou tam čtyři jednopokojové 
a dva dvoupokojové byty. Chceme je využít jako so-
ciální bydlení a budou přednostně přidělovány na 
základě doporučení sociální komise. Investiční akce 
si jen v letošním roce vyžádají přes 25 mil. korun. 
Velkou část pokryjí právě dotace.

Jak je město úspěšné při získávání dotačních 
titulů?

Já si myslím, že město je za poslední čtyři roky 
v dotacích velmi úspěšné. Podařilo se nám získat 
celkem 54 dotací za několik desítek milionů korun. 
Pokud bychom se bavili o jednotlivých letech, tak 
v roce 2010 to byly 3 mil. korun, 2011/20,9 mil., 
2012/51,5 mil., 2013/10,7 mil. a v letošním roce za-
tím 9,9 mil. korun. V tomto období jsme investova-
li více jak 177 mil. korun a z toho dotace činily  96 
mil. 

Jsem rád, že se daří opravovat a zvelebovat všech-
ny mateřské a základní školy na území města a jeho 
městských částí. Úspěšní jsme také v oblasti bytové-
ho fondu. Většina budov prošla rekonstrukcemi, při 
kterých se zateplily fasády, vyměnila okna, opravily 
střechy nebo topení. Velmi důležité ale je, že veškeré 
investice byly financovány pouze z rozpočtu města a 
dotací. Město Hlučín si za toto období nevzalo žád-
ný úvěr a vše zaplatilo z vlastních zdrojů.

My platíme vždy včas, vy dodržujte kvalitu dle smlouvy

Pomáhají vám výběrová řízení při získání dobré 
ceny?

Musím odpovědět ANO. Po mém nástupu do funk-
ce místostarosty v roce 2010 jsme provedli zásad-
ní změny v zadávacích podmínkách pro veškerá vý-
běrová řízení. Jediným kritériem je nejnižší cena a 
veškeré požadované podmínky jsou součástí zadá-
vací dokumentace.

Logický může zaznít – a co kvalita? Nenahrazují 
pak firmy materiál méně kvalitním?

Kvalitativní ukazatele máme určeny v zadáva-
cích podmínkách. Dodržování těchto ukazatelů má 
za úkol investiční odbor a určený investiční tech-
nik pro každou stavební akci. Každý týden se kona-
jí kontrolní dny na všech probíhajících akcích, kde 
mí kolegové p. Dihlová, p. Vlach, p. Balcar, p. Ho-
libková a já svádíme někdy těžké boje se stavebními 
firmami ohledně kvality a termínů.

Společně bojujeme za kvalitu stavebních prací, ne-
připouštíme vícepráce a hájíme zájmy města Hlučí-
na. Razíme názor – My platíme vždy včas, vy dodr-
žujte kvalitu dle smlouvy.

Obyvatelé města si často stěžují na stav chodníků 
a komunikací. Nezapomínáte na ně tak trochu?

Určitě nezapomínáme. Jsem si vědom, že jejich 
stav není ideální. Z rozpočtu města každoročně dá-
váme 2,55 mil. korun na opravy komunikací. Osad-
ní výbory v Darkovičkách, Bobrovníkách, na Rovni-
nách a OKD mají každoročně z rozpočtu k dispozici 
milion korun, za které mohou řešit své priority. Vět-
šina těchto financí je použita právě na opravy chod-
níků. Když se podaří ušetřit peníze v rozpočtu měs-
ta, tak se za ně snažíme přednostně opravovat cesty 
a chodníky. 

Už během prázdnin se opravy dočkají chodníky a 
komunikace ul. U Stadionu, vybudujeme nové pro-
pojení Ostravské ulice s ul. U Vodárny, včetně nové-
ho chodníku. Na podzim nás čeká oprava chodníku 
před kulturním domem, u Renaultu, části ul. Ost-
ravské a ul. U pily. Nedávno jsme dokončili opravu 
chodníku na ul. Hrnčířské a J. Seiferta nebo na ul. 
Písečné. Na podzim proběhne rekonstrukce chodní-
ku na ul. Promenádní.

Jako jeden z TOP problémů města určili občané 
stavbu tělocvičen u základních škol v Darkovič-
kách a Bobrovníkách. Je to reálné?

Jsem zastupitelem města Hlučína už 12 let. Již od 

prvního volebního období se snažím o vybudování 
tělocvičny v Bobrovníkách a Darkovičkách. Pře-
svědčil mě o tom výrok již bývalého ředitele základ-
ní školy v Hlučíně, že žáci z těchto městských čás-
tí jsou v hodinách tělesné výchovy „vidláci“, kteří 
umí hrát jen fotbal.  Proto jsem přesvědčen, že se 
městské části v příštím volebním období tělocvičen 
určitě dočkají.

Jak jste spokojen s možnostmi sportování v sa-
motném městě?

Na Rovninách se vybudoval nádherný sportovní 
areál za 15 mil. korun. Před prázdninami tam pro-
běhlo Mistrovství škol Hlučínska. Využívá ho nejen 
samotná škola, ale také široká veřejnost. Pokud se 
tam zajdete odpoledne podívat, tak zjistíte, že je tam 
pořád plno. 

Na základní škole Hornické jsme provedli úpravy 
tělocvičny a v současné době probíhá oprava tělo-
cvičny na Tyršové. Na konci loňského roku proběh-
la rekonstrukce sportovní haly. Myslím, že toho je 
víc než dost.

Jsou v současné době podány nějaké žádosti o 
dotace?

Máme podané a přiznané projekty, které budeme 
zanedlouho realizovat. Některé začnou už v letoš-
ním roce. Jedná se např. o výsadbu zeleně na Rov-
ninách, vybudování parku volnočasových aktivit v 
Darkovičkách, úpravu zeleně na hřišti v Darkovič-
kách, nové nádoby na likvidaci biologického odpa-
du v Bobrovníkách a Hlučíně, rekonstrukci zahrady 
mateřské školy v Bobrovníkách a také 2. etapu rege-
nerace panelového sídliště OKD východ.

Aktuálně máme podáno několik žádostí do Ope-
račního programu Životní prostředí. Jde o zatep-
lení objektu Na Závodí, který slouží pro klubovou 
činnost, zateplení základní umělecké školy, protipo-
vodňová opatření v Darkovičkách, revitalizaci zele-
ně u domu dětí a mládeže, stavební úpravy mateřské 
školy Dr. E. Beneše nebo rozvoj služeb technického 
centra Hlučín. Věřím, že i v těchto projektech bude-
me úspěšní. 

Děkuji za rozhovor, jak budete prázdniny trávit 
vy?

Dovolenou si v létě moc neužiju. Pokud si vezmu 
nějaké volno, tak ho strávím na žních. Doufám, že 
si to vynahradím, až budeme mít všechno sklizeno.

 (mp)



Prázdninová otevírací doba v městské knihovně v Hlučíně
Městská knihovna Hlučín bude v červenci a v srpnu otevřena pouze:

Pondělí     8 - 12     13 - 17                Čtvrtek     8 - 12     13 - 18
Pobočky v Bobrovníkách a Darkovičkách budou uzavřeny.

Přejeme Vám krásné prázdniny plné sluníčka a příjemně strávenou dovolenou!
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Písmenko T
Neměla to lehké paní učitelka Pavlíčková v 

hodinách českého jazyka s dětmi v první třídě. 
Doma se mluvilo hlučínským nářečím, směsicí 
jazyka českého s moravským dialektem, něm-
činy i polštiny. Hlučínské nářečí se ještě navíc 
odlišovalo podle míst. Jinak mluvili lidé z ná-
městí a jinak ti z Dlouhoveské ulice. Dalo by 
se říci, že každá ulice nebo vesnice, měla své 
specifické výrazy.

Vzpomínám na to, jak jsme se představovali v 
první hodině první třídy, když paní učitelka vo-
lala naše jména: „Lampa Jan?“ „Oto!“, „Bi-
alas Josef?“ „Hevaj!“, „ Ondruš Kristián?“ 
„Zde!“, zvolal, jak byl dopředu doma poučen.  
(Ať mi zmínění odpustí, již se nemohou bránit.)

Hlučínští rodáci, kteří navštěvovali školu na 
Dlouhoveské ulici, si zajisté dovedou vybavit 
veliké obrazy v hodinách čtení s velkým i ma-
lým písmenem, kterým začínal název zobraze-
ných předmětů. Paní učitelka Pavlíčková na 
začátku hodiny takové obrazy zavěšovala do 
stojanu a dlouho nám o obrázcích zajímavě 
vyprávěla. 

Vzpomínám si na dvě písmenka:  L - letadlo 
letí nad mraky, a na písmenko T.

Když paní učitelka Pavlíčková zavěsila obrá-
zek kravičky s telátkem, chtěla využít znalosti 
dětí, o kterých věděla, že doma chovají krávy. 
Na Dlouhoveské ulici to byli skoro všichni, ale 
nejvíce krav měla rodina malého Heindricha. 
Přirozeně ho oslovila: „Heindrichu, řekni 
všem dětem, jak se jmenuje to malé zvířátko 
po boku kravičky?“ „Čelátko“, odpověděl bez 
zaváhání spisovně po hlučínsky. (Od té doby si 
pletu písmenko T a Č.)    

Aby se takové věci již více neopakovaly, byly 
později na Hlučínsko vysíláni učitelé z českého 
vnitrozemí.

 „Ježkovy voči, vy nevíte, že Jan Žižka z 
Trocnova měl koule z volova?,“ lamentovala 
pak v hodině dějepisu nově přišedší soudružka 
učitelka z Prahy, ve třídě šestá B.   

Jiří Sonnek

Městská knihovna Hlučín uspořádala ne-
tradiční a velmi zajímavou besedu pro 
školu i veřejnost. Do Zámeckého klubu z 
Ostravy dorazil pomocí městské hromad-
né dopravy pan Ladislav Holba. To by ne-
bylo až tak neobvyklé, kdyby pan Holba 
nebyl nevidomý a téměř neslyšící.

S podivem jsme zjistili, že po odložení červeno-
bílé hole a „zaparkování“ vodicího psa bychom si 
vůbec nevšimli, že pan Holba trpí tímto postiže-
ním. Dokonce nám prozradil, že je prvním hlu-
choslepým člověkem v České republice, kterému 
se podařilo získat žlutý pás v karate. Zorientovat 
se v rušném provozu mu pomáhá jeho labrador 
Pedro, který je speciálně vycvičený pro práci vo-
dicího psa. Děti se dozvěděly nejen jak se cvičí a 
pracují vodicí psi, ale také to, že tito psi nikdy ne-
štěkají, nehlídají a nekousnou jiné zvíře ani člově-
ka. Naučili jsme se také, jak komunikovat s nevi-
domými a hluchoslepými lidmi a jak jim správně 
pomoci v nesnázích. Věříme, že beseda byla pří-
nosem jak pro děti, tak pro dospělé návštěvníky.

V dětském oddělení knihovny si můžete až do 

Děti se seznámily s prací vodicího psa

konce července prohlédnout nebo zakoupit textil-
ní hračky a maňásky vyrobené v chráněné dílně 
Charity sv. Alexandra v Ostravě. Zakoupením vý-

robků podpoříte zaměstnávaní handicapovaných 
osob.             Lucie Kostková

vedoucí knihovny

V rámci projektu „Podpora technického a 
přírodovědného vzdělávání v Moravsko-
slezském kraji“ – NatTech MSK se žáci 9. 
ročníku zúčastnili dvoudenní aktivity vy-
plývající z tohoto projektu, a to „Dnů vzá-
jemného učení“. 

Ty se konaly ve dnech 29. – 30. 5. 2014 na Střed-
ní škole elektrotechniky a informatiky v Ostravě. 

Žáci pracovali ve dvou skupinách, nejdříve pro-
běhla dvouhodinová teoretická výuka fyziky při-

pravená pedagogy i vybranými studenty střední 
školy, která byla doplněna prací s počítačem. Po 
sladké svačině následovala praktická část, kde si 
žáci vyzkoušeli opět s pomocí studentů z vyšších 
ročníků zapojit zásuvky do elektrického obvodu 
či naprogramovat lego robota, aby plnil jimi zada-
né příkazy. Oba dva dny byly završeny společným 
obědem, na kterém jsme si všichni moc pochutna-
li.                                              Veronika Šupíková

uč. ZŠ dr. M. Tyrše, Hlučín

„Tyršovka“ v projektu Nat Tech MSK
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NOVINKY
AEROBIC (školní děti)
KROUŽEK ELEKTRONIKY A RADIOTECHNIKY (děti od 10 let) - seznámení dětí se základními 
elektronickými obvody a součástkami, získání manuální zručnosti při pájení, konstrukci a oživování 
jednoduchých elektronických obvodů a stavebnic
DETEKTIVNÍ KLUB (2. – 4. třída)
FOŤÁČEK
ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK ( 1. stupeň ZŠ)
GRAFIKA A FOTOGRAFIE pro amatéry  (15 – 18 let)
HVĚZDÁŘI – Kroužek mladých astronomů - od 7 let, pozorování večerní oblohy, kosmonautika, 
klubová  činnost
HUDBA
HRA NA KYTARU I.   začátečníci
HRÁTKY S HUDBOU (774 231 330) rodiče s dětmi od 2 let
HRA NA KYTARU II. mírně pokročilí
TANEC, SPORT, BOJOVÁ UMĚNÍ
FLORBAL ZŠ HORNICKÁ
POHYBOVÉ HRY ZŠ HORNICKÁ 
JACHTING pro každého, www.jachting-hlucin.cz
POHYBOVÉ HRY ZŠ ROVNINY 
JUDO I. - začátečníci (1. stupeň ZŠ)
RYBÁŘSKÝ - začátečníci
JUDO  II. - pokročilí
RYBÁŘSKÝ - pokročilí
KARATE, KUNG-FU
STOLNÍ TENIS - 6 až 15 let
MODERNÍ TANEC
ŠACHY
POHYBOVÁ ŠKOLIČKA s tetou Editou - od 3 let
TAEKWON DO ZŠ HORNICKÁ
TANEČNÍ PELEMELE I., II. - směsice tanců, pro děti od 6 do 15 let, rozděleno podle věku
VÝTVARKA
KERAMICKÝ KLUBÍK - rodiče s dětmi od 3 let
VÝTVARNÉ ČINNOSTI II. ZŠ BOBROVNÍKY - 3. až 5. třída
KERAMICKÝ KLUB - školní děti
VÝTVARNÉ TVOŘENÍČKO I. - začátečníci, děti od 4 let
KERAMIKA  I. - 1. stupeň ZŠ, začátečníci
VÝTVARNÉ TVOŘENÍČKO II. - pokročilí, děti od 6 do 7 let
KERAMIKA  II. - 2. stupeň ZŠ, pokročilí
VÝTVARNÝ OBČASNÍK DDM - pro děti a dospělé, tradiční i netradiční výtvarná řemesla 
VÝTVARNÝ - ZŠ HAŤ
TVOŘIVÝ SVĚT I. - pro 1. stupeň ZŠ
KLUB PATCHWORK - pro dospělé, 1 x měsíčně)
VÝTVARNÁ DÍLNA   - kresba,malba keramika,grafika, textil, šperky,..)
VÝTVARNÉ ČINNOSTI I. ZŠ BOBROVNÍKY ( 1.- 2. třída)
TVOŘIVÝ SVĚT II.  - pro 2. stupeň ZŠ
JAZYKY, MODELÁŘ, OSTATNÍ
ANGLIČTINA I., HRAVÁ KONVERZACE - školní děti
ANGLIČTINA II. - středně pokročilí (dospělí)
ANGLIČTINA III. - mírně pokročilí (dospělí)
ANGLIČTINA IV. - konverzace (dospělí)
LETECKÝ A LODNÍ MODELÁŘ - 9 až 15 let
Klub MAMINEK S DĚTMI - od 1 roku 
ŠKOLIČKA I. - děti od 3 let 

Dům dětí a mládeže Hlučín: Kružky 2014/2015

Podrobnější a aktuální informace o kroužcích, data pravidelných schůzek, fotogra-
fie atd. budou upřesňovány na webových stránkách www.ddmhlucin.cz

Zámecká 6, 748 01 Hlučín, tel: 595 041 156, info@ddmhlucin.cz

Počátkem prázdnin bylo otevřeno nové 
chráněné bydlení v Ostravě Mariánských 
Horách na ul. Tvorkovských, č. p. 221.

V bezbariérově zrekonstruovaném třípatrovém 
činžovním domě s pěti byty a zázemím pro za-
městnance nalezne domov 14 klientů s mentálním 
a kombinovaným postižením. 

Vybavení bytů odpovídá standardu běžné do-
mácnosti, k dispozici je klientům i malá zahrada. 
Projekt mohl být realizován jen díky vstřícnosti 
zřizovatele a byl hrazen z rozpočtu Moravskoslez-
ského kraje.

Nové chráněné bydlení Fontána

Učení, hraní, les a přehrada
na škole v přírodě

Po dvou letech jsme se opět rozhodli, že 
uspořádáme školu v přírodě, které se zú-
častnila druhá, třetí a čtvrtá třída za do-
provodu paní učitelek Slané, Fichnové a 
paní vychovatelky Kowalczikové, která 
také zastupovala roli zdravotníka. 

Děti se již od října na tento týden těšily a taky 
doufám, že měly na co. Vybrali jsme jarní termín 
od 2. 6. do 6. 6., kdy nám sice ze začátku trochu 
mrholilo, ale naše děti, ani nás, to od zábavy a uží-
vání si školy v přírodě neodradilo. 

Vše se odehrávalo v beskydském hotelu U Pře-
hrady, ve vesnici Morávka. Hotel měl docela vel-
ký areál, takže na hry a dětské dovádění bylo dost 
místa. Na programu nebylo jen dopolední učení, 
ale také  různé závodivé hry, výlety a jiná dobro-
družství jako třeba noční stezka odvahy nebo hle-
dání pokladu. 

Samozřejmě nemůžu také opomenout večerní 
taneční zábavu, například maškarní ples, kde se 
hodnotila nejkrásnější maska, pyžamový bál nebo 
soutěž „Škola v přírodě hledá superstár“. 

Prostě jsme se my, paní učitelky, ani děti nenu-
dily, což si myslím, že je hlavní a určitě se všichni 
těšíme na další ročník. 

Marie Slaná
vyučující ZŠ dr. M. Tyrše

Poděkování
Děkuji všem příbuzným, známým a přátelům 
za projevenou soustrast, květinové dary a za 
účast při posledním rozloučení s mým strýcem 
p. Albertem Hlavenkou. 
Poděkování patří i pohřební službě Breuer za 
vstřícnost a profesionální přístup a také panu 
řečníkovi. 

Za celou rodinu neteř Helena
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Investice ve městě
Místostarosta Laňka mluví 
v rozhovoru nejen o stavbách

Úspěšní hasiči
Jak se naši dobrovolní hasiči
připravovali na soutěž? 

Zveme vás na Festival kultury
a hlučínských řemesel

13. července 2014 od 14 hodin
na Mírovém náměstí v Hlučíně

POZVÁNKA

POZVÁNKA

Originálně proběhla v sobotu  7. června 2014 oslava Dne dětí.  Na nádvoří 
zámku zakotvila pirátská loď a v jeho okolí se vyrostlo šest ostrovů, na kte-
rých plnily dvě stovky nadšených dětí soutěžní úkoly.

Odpolední akci  za nádherného slunečného počasí zahájil místostarosta Al-
fons Laňka. Jako patron  výtvarné soutěže  pro školy, předal ocenění dětem 
a zástupcům škol. Hlavní program  začal na pomyslné palubě pirátské lodi. 
Na ni vystoupil soubor Nahodile z Ostravy, který si pro děti připravil napína-
vý příběh o pirátu Slaďourovi a jeho pokladu, ve které nechybělo ani řinčení 
zbraní v souboji lodního kapitána se zákeřným pirátem.

Hlavním úkolem všech přítomných dětí bylo v průběhu odpoledne projít po-
stupně dvakrát všechny ostrovy, na kterých plnily různé úkoly. Vyzkoušely 
si tak prolézání žebříkem nebo skládání papírových loděk, které mohly hned 
vyzkoušet v připraveném bazénku Za splnění úkolů dostaly razítko do kartič-
ky. Až byla plná, tak ji vhodily do  losovací krabice.

Na podiu mezitím pokračoval program pohádkou o Neptunovi a víle, ve kte-
ré se děti dozvěděly, proč je moře slané. Během celého odpoledne probíhaly 
také doprovodné soutěže. Bylo skutečně teplo, a tak děti soutěžily v házení 
nafukovacích balónků naplněných vodou nebo v běhu s kbelíkem na hlavě. 
Ten měl ale díru a tak nebylo radno se při běhu příliš zdržovat. Ostatně tep-
lé počasí využili k relaxaci i rodiče, kteří se mohli občerstvit ve stáncích a 
ochutnat výborné placky.

Po splnění úkolů na ostrovech se vše opět soustředilo před podium na ná-

Zlatý poklad piráta Slaďoura 

dvoří zámku. Z paluby pirátské lodě starosta Pavol Kubuš, vylosoval dvě pě-
tičlenné  posádky dětí, které mezi sebou svedly pexesovou hru  o zlatý poklad 
piráta Slaďoura. Zlatých čokoládových penízků bylo nakonec v pokladu to-
lik, že se o poklad podělily všechny děti. Pak proběhlo losování o 30 plyšo-
vých hraček a v úplném závěru došlo i na tanec dětí a účinkujících. Pod nad-
šenými tanečníky se uvolnila část podlahy a tak bylo jen dobře, že celá akce 
právě končila, protože jinak by šla asi celá loď ke dnu.

(mp)

V pátek 30. května 2014 se na hlučínském náměstí představili 
poskytovatelé sociálních služeb a dalších subjektů působících 
v oblasti sociální a zdravotní, a to nejen z Hlučínska, ale také z 
Opavy, Ostravy, Krnova a dokonce i z Loštic.

Řada z nich obohatila kulturní program svým vystoupením. V programu 
tak nechybělo vystoupení aktivních seniorek z Domova pod Vinnou horou 
či taneční představení klientek z Fontány a dále hudební seskupení „Třesk“ 
z Mens sany. Během odpoledne nás svým uměním potěšily místní mažo-
retky ze souboru Paprsky. 

V podvečer se také představil Hlučínský pěvecký sbor pod vedením paní 
Barbory Bortlové. Celé odpoledne zpříjemňovaly atmosféru kapely Stan-
ley´s Dixie street band a hudební skupina Šajtar.

Byly zde prezentovány nejen sociální služby, ale také rozličné pomůcky a 
výrobky, které se těšily velkému zájmu návštěvníků. 

Stěžejním pilířem akce Hlučínský trakař solidarity, byla idea 100 krát 
objet s trakařem náměstí.  Všichni účastníci se tak zapojili do symbolické 
podpory tří charitativních darů v celkové hodnotě 30 000 Kč. Jedno ko-
lečko s trakařem představovalo hodnotu symbolických 300 Kč. Jako prv-
ní vyběhl s trakařem místostarosta Hlučína pan Alfons Laňka, hned poté 
starosta obce Píšť pan František Jaroš, následovaný starostou obce Bohu-
slavice panem Kurtem Kociánem a pracovnicí MěÚ Dolní Benešov paní 
Irenou Moricovou a pak už hlučínské náměstí obíhali zástupci všech ge-
nerací. Každý z účastníků získal slosovatelný buton a mohl se tak zúčast-
nit závěrečného losování o tablet. Objet náměstí 100 krát se nakonec bez 
problémů podařilo. 

Na závěr  tak mohli místostarostové  z Hlučína a Dolního Benešova pře-
dat symbolické poukazy na 10 000 Kč, které věnoval Svazek obcí mikro-
regionu Hlučínska. Peníze pomohou dvěma dívkám uhradit náklady na lá-
zeňskou péči a Základní škole Hlučín, Gen. Svobody 8 zaplatí část nákladů 
na koupi počítače s dotykovým monitorem pro nácvik alternativních způ-
sobů komunikace.

Zástupci, kteří převzali symbolické poukazy, pak vylosovali tři výher-
ce z účastníků běhu s trakařem. Tito výherci obdrželi věcné pozornosti od 
města Hlučína. O hlavní výhře rozhodl hod velkou hrací kostkou. Nejvyšší 
hodnotu na hrací kostce nakonec svým hodem získala paní Renáta z Hlučí-
na a mohla se tak radovat z tabletu. 

I přes počáteční nepřízeň počasí se akce vydařila a splnila svůj hlavní 
účel, a to nejen poskytnout mnoho nových informací, ale zejména navodit 
radostnou atmosféru a zábavu pro všechny přítomné, bez jakýchkoliv roz-
dílů, kdy pojítkem mezi lidmi byl úsměv a pohoda. 

Hlučínský trakař solidarity aneb Den sociálních služeb Hlučínska 
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Kulturní a sportovní akce a události v Hlučíně - prázdniny 2014 Místo kytičky
Přivítali jsme:
Jan Klug *2014
Štěpán Lampart *2014
Jonáš Adamec *2014
Viktorie Nováková *2014
Karolína Molitorová *2014
Daniel Gajda *2014
Barbora Nováková *2014
Oliver Číž *2014
Jan Jetmar *2014
Martin Mančík *2014
Šimon Růžička *2014
Matouš Růžička *2014

Jubilanti:
Olga Thomasová *1934
Alžběta Olšáková *1917
Viléma Dudková *1917
Jindřich Prudil *1923
Františka Svačinová *1923
Anna Steinerová *1932

Rozloučili jsme se:
Albert Hlavenka *1952

8. 7. 17:00 1933-1989 Osud jedné rodiny ze Slezska
aneb Lidé Hlučínska

Beseda Muzeum

10. 7. 20:30 Hecoviny Divadlo Nádvoří zámku
13. 7. 14:00 Festival kultury a hlučínských řemesel Festival Mírové náměstí
18. - 31. 7. Hlučínsko a polské gminy očima malířů a fotografů Výstava Červený kostel
19. 7. 8:30 Hlučínská smeč a beachový turnaj dvojic že Volejbal Stadion
1. - 2. 8. Štěrkovna Open Music 2014 Festival Jezero
7. 8. 20:30 „Uděláte mně to znova?“ Divadlo Nádvoří zámku
do 5. 9. Zápis do kurzu spol. tance a chování Tanec KD
do 16. 11. Když jsem já sloužil... Výstava Muzeum
do 1. 3.2015 Z pohádky do pohádky Výstava Muzeum
do 31. 12.2018 Kdo jsou lidé na Hlučínsku Výstava Muzeum








