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hlučínskénoviny
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Jubilejní lilie
Již třicetkrát se sešli
v Hlučíně tanečníci. 

Volby 2014
23. a 24. května budeme volit 
do Evropského parlamentu. 

Letošní Den učitelů byl příležitostí k tra-
dičnímu poděkování za práci našim pe-
dagogickým pracovníkům. Sdružení obcí 
Hlučínska ocenilo více jak 20 učitelů škol 
a školských zařízení zřizovaných obcemi 
v rámci Sdružení obcí Hlučínska. Město 
Hlučín mělo mezi oceněnými pět zástup-
kyň.

Ocenění se předávalo za dlouholetou tvůrčí pe-
dagogickou činnost a vyhodnoceny byly také 
výrazné pedagogické osobnosti roku. Za město 
Hlučín byly za dlouholetou tvůrčí pedagogickou 
činnost oceněny Miroslava Fotýnková ze ZŠ Dar-
kovičky, Marie Konečná ze ZŠ Hornická a Alena 
Gebauerová z MŠ Severní.  Společným jmenova-
telem práce těchto pedagožek je především aktiv-
ní a plně profesionální přístup při výchově dětí.   
Výjimečné jsou také svým přístupem ke spolupra-
covníkům. Jedná se totiž o učitelky s dlouholetou 
praxí, které se neváhají podělit o své zkušenosti s 
mladšími kolegy.

Jako výrazná pedagogická osobnost roku byla 
oceněna ředitelka Domu dětí a mládeže v Hlučíně 
Marcela Košáková. Ta působí ve funkci ředitel-

Ocenění hlučínských
pedagogů

ky už 23 let a kromě práce s mládeží vychovává 
také nástupce pro další externí pedagogickou prá-
ci. Stejné ocenění si převzala rovněž učitelka ZŠ 
v Darkovičkách Eva Fichnová, která se v rámci 

svých aktivit podílí na rozvoji školy a zkvalitnění 
výuky a je vzorem nejen pro své žáky, ale i kole-
gy. Blahopřejeme.

(mp)

Zleva: Alena Gebauerová, Marie Konečná, Pavol Kubuš, Eva Fichnová, Marcela Košáková, Miro-
slava Foltýnková

Čtěte na str. 7

Radoslav Adamec
Rozhovor s nestorem 
hlučínské hudební scény.

Po dvouleté odmlce se v Areálu čs. opev-
nění Hlučín-Darkovičky Slezského zem-
ského muzea opět koná oblíbená akce 
pořádaná ve spolupráci Armády ČR, 
Slezského zemského muzea a města Hlu-
čín. 

Pro milovníky vojenské historie a především 
malé i velké diváky jsou připraveny historické 
ukázky a let 1938 a 1945, které přiblíží histo-
rické dění na našem teritoriu. Kromě 12 útvarů 
AČR se představí také 7 klubů vojenské histo-
rie. K vidění bude i armádní technika. Nebude 
chybět tank T72, obrněný transportér Pandur a 
přelet letadel Alca, Albatros a vrtulníků MI 24 a 
MI 17 vzdušných sil. Návštěvníci si mohou pro-
hlédnout i pevnostní objekty Areálu čs. opevnění 
Hlučín-Darkovičky. 

„Letošní vojenská ukázka v Darkovičkách je 
součástí oslav 200. jubilea nejstaršího muzea u 
nás, Slezského zemského muzea, a i z tohoto dů-
vodu jsme přistoupili k obohacení programu o 
historické ukázky, které připravili naši odborníci 
ve spolupráci s kluby vojenské historie a Armá-

„Bunkry“ letos budou dou ČR. Jsem velmi rád, že se podařilo opět roz-
vinout spolupráci mezi armádou, městem a mu-
zeem,“ říká Antonín Šimčík, ředitel SZM.

„Akci považuji za důležitou součást prezentace 
naší armády. V letošním roce bychom rádi zdů-
raznili historický kontext, který připomíná tzv. 
malou mobilizaci v roce 1938. Rádi bychom 
také prezentovali významnou Opavsko–ostrav-
skou operaci, která byla jednou z nejdůležitěj-
ších vojenských akcí na našem území. V ne-
poslední řadě si letos připomínáme 100 let od 
vzniku čs. legií,“ přibližuje pozadí příprav ředi-
tel KVV Ostrava plk. Jaroslav Hrabec.

Pro ty, kteří vyrazí autem, bude připraveno par-
kování na hřišti v Darkovičkách a na ul. Jando-
vé ve směru na Darkovice při výjezdu z Darko-
viček.

Akce proběhne v sobotu 24. května 2014 
10.00 hod. slavnostní zahájení
10.30 – 11.15 hod. historické ukázky
11.30 – 12.45 hod. ukázky soudobé  techniky AČR
13.00 hod. pietní akt – připomenutí památky kpt. Švarce (bunkr Obora)
od 13.30 hod. otevřen objekt MO-S 19 Alej
10.00 – 14.00 hod. prohlídka techniky a zbraní AČR
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V současné době probíhá příprava nové-
ho územního plánu města, o jehož poříze-
ní rozhodlo Zastupitelstvo města Hlučína 
v září 2011. Zpracovatelem byla vybrána 
na základě výběrového řízení firma Urba-
nistické středisko Ostrava, s.r.o., s projek-
tantem Ing. arch. Petrem Gajduškem. Za 
město Hlučín byl pověřen spolupráci na 
tvorbě územního plánu Ing. arch. Mojmír 
Sonnek zastupitel a člen rady města.

Při řešení nového územního plánu se vycháze-
lo ze stávajícího územního plánu Hlučína a z jeho 
změn, z Politiky územního rozvoje ČR, ze Zá-
sad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, 
územních plánů sousedních obcí, z koncepčních 
materiálů Moravskoslezského kraje, z územně 
analytických podkladů a dalších podkladů doku-
mentujících řešené území.

Smyslem nového územního plánu města Hlučí-
na je plánovaný rozvoj území města a přilehlých 
částí přizpůsobený a zajišťující současné potřeby 
a záměry města s přihlédnutím k požadavkům fy-
zických a právnických osob na základě jejich in-
dividuálních žádostí na změnu územního plánu. 
Samozřejmě navržené řešení musí respektovat li-
mity v území daných jednak stávajícím stavem, 
jednak dokumenty vyšších stupňů.

Kromě konkrétních požadavků na změnu funkč-

ního využití území je předmětem řešení územní-
ho plánu Hlučína aktualizace zastavěného území 
a zastavitelných ploch, vymezení veřejně pro-
spěšných staveb nebo opatření, koncepce řešení 
dopravní a technické infrastruktury, včetně návr-
hu chybějící dopravní a technické infrastruktury 
pro navrženou výstavbu. Dále je součástí územní-
ho plánu i vyhodnocení dopadů na zábor půdního 
fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa.

V řešeném území jsou vymezeny typy ploch s 
rozdílným způsobem využití. Navrhují se plochy 
pro individuální bydlení (rodinné domy), hromad-
né bydlení (bytové domy), plochy pro rekreaci ro-
dinnou, hromadnou a individuální (zahrádkářské 
osady), plochy občanského vybavení, plochy ve-
řejných prostranství, plochy smíšené obytné (cen-
trální, městské, vesnické), plochy dopravní in-
frastruktury (silniční a drážní), plochy technické 
infrastruktury (vedení inženýrských sítí a korido-
ry pro vedení velmi vysokotlakého plynovodu), 
plochy výroby a skladování (lehký průmysl, drob-
ná výroba a výrobní služby či zemědělská a les-
nická výroba) či plochy smíšené výrobní.

Jelikož zde není možné uvést všechny návrhy 
nebo změny oproti stávajícímu územnímu plánu 
doporučujeme vám v případě zájmu nahlédnout 
na stránky města Hlučína: http://www.hlucin.cz/
pro-obcany/uzemni-planovani/uzemni-plan-hlu-

cina/novy-uzemni-plan-hlucina.html, kde je mož-
no se seznámit s celým návrhem územního plánu 
města Hlučín včetně jeho  grafické i textové části. 

Celý způsob projednávání územního plánu je 
dán stavebním zákonem, kdy do jednotlivých fází 
jeho zpracování a projednávání vstupují jednotli-
vé složky podílející se na tvorbě územního plá-
nu a to především zastupitelstvo města a dotčené 
orgány, které mohou korigovat záměry města ve 
vztahu k zájmům státu a platných norem, vyhlá-
šek nebo jiných zákonných předpisů.

Další neméně důležitou složkou při tvorbě územ-
ního plánu je i veřejnost. Ta měla možnost se vy-
jádřit k návrhu v rámci veřejného projednání, kte-
ré se uskutečnilo dne 26. března 2014 v Obřadní 
síni Městského úřadu v Hlučíně. Vzhledem k hoj-
né účasti ze strany občanu v průběhu projednání 
a vlastního veřejného jednání a k množství poda-
ných námitek a připomínek je zřejmé, že občané 
projevili o tento připravovaný dokument zájem.

Výsledný dokument po kompletním projedná-
ní, který vydá zastupitelstvo města, bude sloužit 
pro rozhodování stavebního úřadu, samosprávy i 
soukromých osob z hlediska umisťování a povo-
lování zamýšlených staveb zájemcům o výstavbu 
v jednotlivých lokalitách města Hlučína.

(mk)

Projekt Zpracování územního plánu města Hlučína CZ.1.06/5.3.00/17.08539 byl spolufinancován z prostředků EU - ERDF, 
prostřednictvím Integrovaného operačního programu. „Šance pro Váš rozvoj“  www.strukturalni-fondy.cz/iop.

Práce na novém Územním plánu Hlučína jsou v plném proudu

Vážení spoluobčané,

svět je plný událostí, ze kterých nám jde hlava 
kolem. Někdy mám pocit, že bych měl přestat se 
čtením novin, sledováním televize, ale i s deba-
tami o současném světě s kamarády, s kolegy v 
práci a dokonce i doma. Mediální svět nás krmí z 
valné části negativy, které nám chtě nechtě dělají 
blbou náladu. Je lépe nevědět a starat se jenom o 
své problémy? To ať si každý rozebere po svém. 
Já si myslím, že je dobré mít přehled, ale nene-
chat se otrávit a dělat si dobře svoji práci. 

No a na nedostatek práce si nemůžeme stěžo-
vat. Po zimě jsou již opraveny chodníky nebo 
jejich části na ulicích Písečné, Hrnčířské, Gen. 
Svobody a Kozmické. Firmy zateplují družinu na 
Hornické a taky dětskou rehabilitaci. Hned po 
velikonocích začaly práce na zateplení mateřské 
školy na Rovninách a letos zateplíme i mateřskou 
školu v Bobrovníkách. Blížíme se do stavu, kdy 
budeme mít zatepleny všechny veřejné budovy. 
Vše s pomocí dotací a úsporou na energiích v 
řádech milionů korun ročně. Ušetřené peníze tak 
můžeme využít na další investice pro vylepšení 
infrastruktury, ale i na zkrášlení města. Hlu-
čínské Vodovody a kanalizace s r.o. budou letos 
rekonstruovat několika úseků vodovodu, Teplo 

Hlučín s r.o. zase plánují řadu rekonstrukcí roz-
vodu topení.

V plánu máme nové parkoviště na Dukelské, 
bezpečné přechody na průjezdu městem, celko-
vou rekonstrukci veřejného osvětlení, napojení 
kanalizace v Darkovičkách na čističku, park 
volnočasových aktivit na sídlišti Rovniny nebo 
protipovodňová opatření. Pokud se nám, stejně 
jako v minulosti, bude dařit při získávání dotací, 
nemuseli bychom dělat jenom tam, kde je stav 
katastrofální a za své. Plánování investic je dlou-
hodobá záležitost z mnoha důvodů. Jedním z nich 
je zadlužování města u bank. V tomto ohledu je 
město Hlučín ve výborné situaci. Má relativně 
velmi nízké zadlužení, takže pro případ havárií 
nebo nouze má v bance možnost čerpat úvěr. 

Vážení spoluobčané, v květnu zase ožije naše 
náměstí. Konají se tady hned tři velké akce. Pro-
běhne Roztančené náměstí, které už začíná mít 
pevné místo v hlučínském kulturním kalendáři. 
Zajímavý bude bezesporu i netradiční Majáles 
pod názvem Mladí mladým a v novém kabátě se 
představí také Den sociálních služeb, který se le-
tos bude konat jako Hlučínský trakař solidarity. 
Myslím, že vám mohu prozradit, že dobrovolníci 
s ním budou jezdit kolem náměstí a tím přispějí 

k podpoře těm, kteří neměli v životě tolik štěstí a 
potřebují naši pomoc. Těším se na setkání s vámi 
při mnoha dalších kulturních akcích, které město 
na letní měsíce připravuje. 

Současně bych se rád připojil ke gratulantům 
panu Radoslavu Adamcovi, který se 5. května 
dožívá nádherných 90 let. Většinu svého života 
prožil v našem městě, kde byl činný, ať už jako 
herec, hudebník nebo pedagog a nesmazatelně se 
tak zapsal do jeho historie.

Vážení spoluobčané, přeji vám vše dobré. 

Pavol Kubuš
starosta
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Investiční akce se plánují s poměrně vel-
kým předstihem. Příkladem může být 
právě záměr města vybudovat park vol-
nočasových aktivit na Rovninách. Protože 
je celý projekt skutečně na počátku, rádi 
bychom znali i váš názor, jak by měl vy-
padat.

Město nechalo vypracovat studii, která se zabý-
vá možným využitím zelené plochy mezi ulice-
mi Písečná, 28. října, oplocenými pozemky ro-
dinných domů a chodníkem lemujícím pozemky 
základní a mateřské školy. Studie navrhuje vybu-
dovat v tomto prostoru park volnočasových akti-
vit, který by mohli využívat nejen místní obyvate-
lé, ale děti ze školy a školky.

Projektant předložil tři varianty, které navrhu-
jí různé řešení této lokality. Na v současné době 
nevyužívané ploše by tak mohlo vyrůst dětské 
hřiště s lavičkami, stoly na stolní tenis, hřiště na 
pétanque a okruh pro in-line bruslaře uprostřed 
kterého by byl skatepark. Studie řeší i vybudová-
ní terénního valu, který by vytvořil protihlukovou 
bariéru mezi skateparkem a zástavbou rodinných 
domů. Nezapomíná se ani na ty dříve narozené a 
park by mohl být vybaven posilovacími stroji pro 
rehabilitaci a posilování dospělých. Ve druhé va-
riantě nabízí projektant vybudovat místo skatepa-
ku  „dobrodružnou zahradu“, která by byla tvoře-
na přírodním posezením a hracími prvky pro děti. 
No a konečně třetí varianta počítá s vybudováním 
zatravněné plochy s fotbalovými brankami. Ceny 
jednotlivých řešení se pohybují od tří do šesti mi-
lionů korun.

„Na osadním výboru jsme celou studii projed-
nali a shodli jsme se na tom, že vzhledem k tomu, 

Vyjádřete se k plánovanému parku na Rovninách Vítání občánků v červnu
Vážení rodiče, v červnu 2014 se uskuteční 
slavnostní vítání nově narozených hlučín-
ských občánků. Slavnostní vítání se týká 
předem přihlášených dětí narozených od 
1. 10. 2013, s trvalým pobytem na úze-
mí města Hlučína a jeho městských částí 
Bobrovníků a Darkoviček.

Máte-li i vy zájem zúčastnit se se svým mimin-
kem slavnostního obřadu, dostavte se osobně na 
odbor školství a kultury MěÚ Hlučín (Po, St 8 – 
17 hod.; Út, Čt 8 – 14 hod.) a doložte, k ověření 
těchto skutečností, originál rodného listu dítěte a 
svůj platný občanský průkaz. 

O přesné době konání akce budete předem, s do-
statečným předstihem, informováni pozvánkou. 
Bližší informace získáte na telefonním čísle 595 
020 293, Petra Řezáčová, případně e-mailem na 
adrese rezacova@hlucin.cz.

Výtah z usnesení z 96. - 98. schůze
Rady města Hlučína
Rada města Hlučína:
n odvolala na vlastní žádost  Ing. Tomáše Bartá-

ka z funkce předsedy a člena Komise pro za-
městnání a podporu podnikání s účinností od 
8. 4.2014.

n jmenovala Mgr. Marcelu Mikulovou ředitel-
kou příspěvkové organizace Domov pod Vin-
nou horou.

n rozhodla o nejvyšším povoleném počtu žáků a 
počtu stravovaných v ZŠ a MŠ Hlučín – Dar-
kovičky s účinností od 1. září 2014: v základ-
ní škole na 150 žáků, ve školní družině na 90 
žáků, ve školní jídelně-výdejně na 186 stravo-
vaných. 

Výtah z usnesení 31. zasedání
Zastupitelstva města Hlučína
Zastupitelstvo města Hlučína:
n stanovilo pro volební období 2014 – 2018 po-

čet členů Zastupitelstva města Hlučína  na 21. 
n rozhodlo o poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje 

bydlení města Hlučína pro rok 2014.

Chcete někomu popřát
k významnému jubileu?
Chcete-li popřát někomu ze svých pří-
buzných či blízkých s trvalým pobytem 
na území města Hlučína a jeho částí 
Bobrovníků a Darkoviček k význam-
nému životnímu jubileu 80 a více let?

Přejete si, abychom se i my, pracovníci Měst-
ského úřadu Hlučín, osobním blahopřáním při-
pojili ke gratulaci, dostavte se, prosím, na od-
bor školství a kultury k vyplnění potřebného 
formuláře (Po, St 8 – 17 hod.; Út, Čt 8 - 14 
hod.). 

Totéž platí i v případě, že chcete významnou 
životní událost (narození, úmrtí) zveřejnit v 
Hlučínských novinách. 

Veškeré výše uvedené informace a formulá-
ře jsou zveřejněny na internetových stránkách 
města www.hlucin.cz, rubrika „Formuláře/
Ostatní“.

že se jedná o významnou investici, bylo by dobré, 
aby se k jednotlivým návrhům vyjádřili samotní 
občané“, říká předsedkyně osadního výboru Jaro-
slava Miketová a dodává: „Osadní výbor preferu-
je, aby konečné řešení bylo kombinacemi navrho-
vaných variant. Na ploše bychom rádi vybudovali 
senior park a dětské hřiště spolu se skateparkem. 
Myslíme si také, že je zbytečné budovat nákladný 
zemní val. Nicméně rozhodnutí je na občanech.“ 

K vašim představám, jak by měl celý prostor vy-
padat, se můžete vyjádřit prostřednictvím interne-
tové ankety. Celou studii včetně grafických náhle-
dů naleznete v aktualitách na oficiálních stránkách 
města www.hlucin.cz. Anketa bude probíhat celý 
měsíc květen.

Po vyhodnocení vašich připomínek bude stu-
die dopracována a projednána v radě města. Te-
prve pak by se mohlo přistoupit ke zpracování 
projektové dokumentace a vydání územního roz-
hodnutí. Snahou města bude získat část finančních 
prostředků z dotací. Pokud půjde všechno podle 
plánu, předpokládáme, že se nového parku dočka-
jí občané Rovnin v roce 2016.

(mp)

Na svém dubnovém zasedání rozhod-
lo Zastupitelstvo města Hlučína, že nové 
zastupitelstvo, které vzejde z podzimních 
voleb, bude mít 21 členů.

Dle § 67 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní 
zřízení) je zastupitelstvo složeno z členů zastupi-
telstva obce, jejichž počet na každé volební ob-
dobí stanoví zastupitelstvo nejpozději do 85 dnů 

Počet členů zastupitelstva se nemění přede dnem voleb do zastupitelstev v obcích. Za-
stupitelstvo při stanovení počtu členů zastupitel-
stva obce přihlíží zejména k počtu obyvatel a ve-
likosti územního obvodu. Počet členů stanoví tak, 
aby ve městě nad 10 000 a do 50 000 obyvatel 
mělo zastupitelstvo obce 15 až 35 členů.

Členů Zastupitelstva města Hlučína pro volební 
období 2014 - 2018 bude 21. Rada města zůstává 
7 členná.                                                           (mp)
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V rámci Komunitního plánování Hlučín-
ska si dovolujeme pozvat všechny obča-
ny (bez rozdílu věku, zkušeností, výšky, 
váhy) na akci Hlučínský trakař solidari-
ty aneb Den sociálních služeb Hlučínska, 
který se uskuteční dne 30. května 2014 od 
15:00 na Mírovém náměstí v Hlučíně. 

Smyslem této akce je nejen představit lidem po-
skytovatele sociálních služeb, ale prožit také po-
hodového odpoledne za doprovodu kvalitní hud-
by, dobrého občerstvení a milých vystoupení. O 
zpříjemnění se postarají hudební skupiny Šajtar, 
Stanley´s dixie street band, vystoupí zde mažoret-
ky Paprsky a další. 

Představí se: Základní škola Gen. Svobody, Ka-
nisterapie, Klokánek, Matana, Dětská rehabilita-
ce, Fontána, Ht Visual, Invalidní vozíčky, Nová 
šance, Učiliště, Charita Hlučín, Elim, Svaz těles-

ně postižených, Sv. Eufrazie, Domov pod Vinnou 
horou, Menssana, VZP, Dětský ranč Hlučín a dal-
ší. V průběhu dne se bude měřit krevní tlak a cukr, 
množství CO ve výdechu u kuřáku. Budou zde 
také prezentovány výsledky ručních prací a ná-
vazné služby.

V neposlední řadě se můžete těšit na atrakce pro 
děti. ZUŠ, výtvarný obor bude (nejenom dětem) 
malovat na obličej. 

A co je vlastně Hlučínský trakař solidarity? Ka-
ždý, kdo z vás oběhne nebo obejde s trakařem je-
den okruh kolem náměstí po vyznačené trase, zís-
ká slosovací kupón, díky kterému můžete vyhrát 
hodnotné ceny. To ale není všechno, neboť tím-
to počinem zároveň symbolicky přispějete dětem, 
které tuto pomoc potřebují. 

Přijďte se pobavit, ale hlavně podpořit dobrou 
věc.

Hlučínský trakař solidarity aneb
Den sociálních služeb HlučínskaVe druhé polovině ledna byly poplatní-

kům poplatku za komunální odpady roz-
neseny složenky k úhradě tohoto poplat-
ku.

Ne vždy se však složenky podařilo doručit. Ně-
kde chyběly nebo nebyly označené schránky na 
dopisy, jinde chyběla čísla na domech. Každý po-
platník je však v souladu s obecně závaznou vy-
hláškou města č. 5/2013 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů, povinen tento poplatek zaplatit bez 
ohledu na to, zda složenku obdržel. Výše poplat-
ku zůstala stejná jako v loňském roce, tj. 500 Kč. 
Termín pro platbu je nejpozději do 31. 5. 2014. K 
tomuto datu musí být již částka připsána na účet 
města Hlučína. Po tomto datu bude poplatek zvý-
šen na 1,3 násobek.

Odbor ŽPaKS

Poplatek za komunální
odpady – upozornění občanům

SZO ČZS Iris Hlučín připravila obdivo-
vatelům narcisů a jarních květin nádher-
nou mezinárodní  výstavu.

Nejprve  organizátoři  museli provést změnu ter-
mínu z 26. - 27. 4.  na  12. - 13. dubna, ale jarní 
teplé počasí uspíšilo kvetení narcisů. O změně ter-
mínu jste byli všichni včas informováni v tisku, 
rádiu, Hlučínsko TV  a na plakátech.

V  Kulturním domě v Bolaticích se se svými nar-
cisy prezentovalo deset pěstitelů. Každý připravil 
velice pěknou kolekci, takže celkově návštěvníci  
a  obdivovatelé  mohli zhlédnout na 500 exponátů, 
a to 450 odrůd a 50 novošlechtění. S novošlechtě-
ním a 50 odrůdami se pochlubil Lubomír Ďurica 
ze slovenské Žiliny. 120 odrůd narcisů z  polských 
Gorzyc přivezl Jerzy Widenka, 80 odrůd Jaromír  
Přikryl z Adolfovic u Jeseníku,  60 odrůd Jiří Od-
strčil ze Šumperka. Svými  osmdesáti  odrůdami 
se prezentovala Vlasta Hoňková z Děhylova a 60 
exponáty Zdeněk Seidl z Hlučína. Pěknou kolekci 

přivezl také Norbert Kotyrba z Píště. Petr Zagora 
z Bohumína - Vrbice a Jaroslav Kovalský z Ostra-
vy – Muglinova přivezli 15 odrůd tulipánů. Další 
pěstitel, Josef Dudek z Darkovic poskytl květiny 
na aranžmá, která připravily členky Irisu Hlučín.

Návštěvníci viděli i obrazy a výtvarné práce 
Líby Markové z Hlučína. Ukázku rozkvetlé jarní 
zahrady připravila paní Mazalová ze zahradnictví 
v Bolaticích.

Podle ankety hodnocení návštěvníků se nejvíc lí-
bily odrůdy Manuka, Kiwi Sunset  Lubomíra Ďu-
rici a Flamengo Jerzyho Widenky,  ale všichni  
tvrdili, že vybrat nejhezčí bylo velice obtížné. Na 
anketních lístcích bylo napsáno 156 odrůd.

Od  všech  nadšených  návštěvníků výstavy byla  
slyšet  slova obdivu nad krásou narcisů a podě-
kování organizátorům za přípravu výstavy. Velký  
dík  patří  manželům  Hoňkovým z Děhylova, kte-
ří si vzali organizaci výstavy na starost. 

Josef Chlebiš

Zahrádkáři připravili výstavu narcisů
V polovině dubna parta nadšenců z vodác-
kého klubu Cvak začala s čištěním nejvíce 
znečištěné části koryta řeky Opavy. Pod-
pory se jim dostalo z Městského úřadu v 
Hlučíně.

„Řeka Opava je zajímavá pro vodáky tím, že 
jako jediná řeka v Moravskoslezském kraji je ce-
loročně sjízdná. Navíc má velice pěkné okolí. Me-
andruje kolem Háje ve Slezsku a Kozmic a v Hlu-
číně nebo Třebovicích teče malebným chatovým 
údolím“, říká vedoucí vodáckého klubu Petr Sed-
láček. 

Bohužel je řeka také stále více znečištěna růz-
ným odpadem. Zřejmě nejhorší situace je v úseku 
Háj ve Slezku – Dolní Benešov. Tato zhruba 2 km 
trasa je vodáky také nejčastěji využívána. 

Vodáci z klubu Cvak se proto rozhodli vyčistit 
koryto a břehy řeky sami. Pracovali na tom celý 
víkend a podařilo se jim vyčistit zhruba třetinu 
plánované trasy, tedy asi 600 m řeky. „Nasbírali 
jsme víc jak 100 kilo odpadu. Nejčastěji to byly 
různé PET láhve, PVC obaly, pneumatiky, ale ne-
chyběla ani plastová židle nebo boty. 

Někdy je až neuvěřitelné, jakou si lidé dají prá-
ci, aby odvezli odpad a hodili ho do řeky, místo 
aby jej odvezli do kontejneru,“ přibližuje poza-
dí celé akce Petr Sedláček a dodává: “Před akcí 
jsme oslovili se žádostí o pomoc některé staros-
ty z okolních obcí. Bohužel, jediný, kdo nám vy-
šel vstříc, bylo město Hlučín. Poskytli nám pytle 
a ochranné pomůcky a zajistili také likvidaci od-
padů. Rád bych jim za to poděkoval a doufám, že 
v budoucnu nalezneme na okolních úřadech více 
pochopení. Vždyť čistá řeka by měla být společ-
ným zájmem nejen vodáků, ale i obcí, kterými 
řeka protéká.“

Veškerý nasbíraný odpad skončil v hlučínském 
sběrném dvoře. Na čištění zbývajícího úseku řeky 
se vodáci chystají o víkendu 24. – 25. 5. 2014. Po-
kud máte vztah k přírodě a není vám životní pro-
středí lhostejné, tak se můžete přidat. Vodáci při-
vítají jakoukoliv pomoc.

Hlučín podpořil vodáky
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V sobotu odpoledne 12. dubna byli mno-
zí z vás v hlučínském kostele na hudební 
pobožnosti  tématicky zaměřené hudebně 
i obrazem na křížovou cesta. Byl to záži-
tek, na který se jen tak nezapomíná. Ti, 
kdo nebyli, si tak mohou přečíst alespoň 
krátkou vzpomínku přepsanou z pozná-
mek Edeltraudy Svobodové.

Úvodní dramatická a niterná skladba způsobila, 
že kostel doslova ani nedýchal. Stejně tak živý ob-
raz na malé scéně, kde byl odsouzen Ježíš Kristus 
k smrti nebo druhý živý obraz, kde přijímal Ježíš 
kříž a do toho naříkal soprán Ester Drastíkové v 
písni Alto Giove nad jeho krutým osudem.

A pokračovalo jedno zastavení za druhým, pro-
vázené hudbou komorního orchestru Gaudi Musi-
cae pod vedením Kateřiny Jakšové. Dramatická a 
dojemná byla i scéna, kdy Pan Ježíš potkal svou 
matku (Ave Maria). Šimon Kyrenský pomohl 
Panu Ježíši nést kříž a hudba Pietra Mascagniho 

evokovala soucítění s trpícím. Houslové sólo Ka-
teřiny Jakšové za doprovodu komorního orchestru 
podmalovalo hudbou obraz, kdy Veronika podala 
Ježíši roušku a ten jakoby právě říkal: „Neplačte 
nade mnou, ale plačte nad svými hříchy…“ a so-
pranistka Marie Tkačíková k tomu zpívala Bene-
dictus – Žehnám a odpouštím.

Recitace Miroslava Rataje slovem provázela Je-
žíše, když padl pod křížem podruhé. Tóny har-
fy pod prsty Kateřiny Sabové lkaly při zastavení, 
kdy Ježíš padl pod křížem potřetí. Nejen dětské 
srdce plakalo hlasem mladičké Nikol Novotné ve 
skladbě Pie Jesu, když byl Kristus přibit na kříž.

„Ježíš Kristus umírá. Zní Stabat Mater – Sedmi-
bolestná Panna Maria pod křížem – její nezměr-
ná bolest je vyjádřena písní G. B. Pergolisiho v 
přednesu Ester Drastíkové a Nikol Novotné. Tělo 
Ježíše je sňato z kříže a uloženo do hrobu. Doko-
náno jest,“ vzpomíná paní Svobodová. „Pie Jesu – 
jednu z nejznámějších a nejkrásnějších písní zpívá 
DPS Sluníčko pod vedením Veroniky Kadlecové 

a vyjadřuje lítost nad smrtí Ježíše Krista. Přidá-
vá se smíšený sbor ve skladbě In Paradisum, kte-
rý je doprovodem, když je tělo Kristovo uloženo 
do hrobu. Dlouho zůstal chrám ponořený do ticha, 
než se ozval bouřlivý potlesk přítomných a snad i 
dojatých posluchačů.

Autorem  inscenace, hudební dramaturgie i vý-
robcem kulis je Lukáš Krček, jemu patří největší 
dík. Díky patří i jeho spolupracovníkům a pomoc-
níkům, zejména komornímu orchestru, sólistům, 
dětskému sboru Sluníčko, Smíšenému  pěvecké-
mu sboru a v neposlední řadě i těm občanům naše-
ho města, kteří ztvárnili živé obrazy Křížové cesty 
podle choreografie sólisty NDMS v Ostravě Jana 
Krejčíře.

Dík patří i panu faráři, jenž umožnil tento dra-
matický koncert provést v kostele a v neposled-
ní řadě i městu, které projekt podpořilo finančně.

Doufám, že se tato hudební inscenace stane v 
Hlučíně každoroční tradicí,“ zakončila Edeltrauda 
Svobodová.

Stane se křížová cesta v Hlučíně tradicí?

Je neděle 20. 4. 2014. Mnozí finišu-
jí s velikonoční přípravou. Na rovnin-
ské školní hřiště se sjíždí první hráči. 
Týmy- FC Baník Ostrava, SK Sigma 
Olomouc, MFK Frýdek-Místek, Slez-
ský FC Opava, FK TJ Valašské Mezi-
říčí, výběr Hlučínska. Doprovází je ne-
jen rodiče. Hřiště a šatny se plní. Starší 
přípravka se rozcvičuje. Příjemné a 
hlavně sportovní napětí je ve vzduchu. 
Počasí se zlepšuje, vykukuje sluníčko.

I. Velikonoční turnaj v kopané začíná. Fa-
noušků je mnoho. Jsou dobře slyšet. Trenéři 
koučují a povzbuzují své svěřence. Ti běhají 
rychle. Góly nešetří. Výkony jsou vyrovnané. 
Je to pestrá podívaná. Valašské Meziříčí repre-
zentuje také jedna slečna. Stíhá vyhecované 
fotbalové hvězdy. Poslední hvizd potvrdil, že 
vítězí výběr Hlučínska pod vedením Kamila 
Zavackého. Díky kluci. Díky Kamile. Druhé 
místo obsazuje SK Sigma Olomouc před tře-
tím FC Baník Ostrava. Rozdáváme poháry a 
medaile. Tleskáme vítězům a poraženým. Olé, 
olé, olé, olé… Sportu zdar.

Školní hřiště je k dispozici nejen fotbalovým 
hráčům. Nabízíme prostor hřiště pro pořádání 
podobných akcí nejen pro děti z okolí a Hlu-
čínska (www.zsrovniny.cz).

Lenka Breitkopfová

Hřiště ZŠ Rovniny
žije sportem

Město Hlučín prodá formou výběrového řízení obálkovou metodou:

1. bytovou jednotku č.1193/17 včetně spoluvlastnického podílu 
a společných částech domu č. p. 1193 a zastavěném pozemku

parc. č. 2088/4 v k. ú. Hlučín za  minimální kupní cenu ve výši 600.000 Kč.

Jedná se o byt velikosti 2 + 1 o výměře 61,3 m2 (+ balkón o výměře 2,6 m2 
a sklep o výměře 1,5 m2), v V. NP domu v Hlučíně, ulice ČSA 30.

2. bytovou jednotku č.1192/2 včetně spoluvlastnického podílu
na společných částech domu č. p. 1192 a zastavěném pozemku

parc. č. 1706/11 v k. ú. Hlučín za  minimální kupní cenu ve výši 320.000 Kč.

Jedná se o byt velikosti 1 + 1 o výměře 36,1 m2 
(bez balkónu a sklepa), v I. NP domu v Hlučíně, ulice Severní 37.

3. pozemek parc. č.  6 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 74 m2 
a objekt bez č. p. – jiná stavba na pozemku parc. č. 6 za minimální kupní
cenu ve výši 659.300 Kč.  Jedná se o pozemek v Hlučíně, ulice Pode Zdí. 

Nabídky v zalepených nebo zapečetěných obálkách označených ,,Výběrové řízení na  prodej
bytové jednotky nebo pozemku – NEOTEVÍRAT“ zašlete (nebo doručte osobně na podatelnu

MěÚ) na adresu:  Městský úřad Hlučín, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín do  19. května 2014.

Přesnou specifikaci toho, co musí nabídka obsahovat, najdete na úřední desce města Hlučína. 

Bližší informace budou zájemcům poskytnuty na odboru městského
majetku MěÚ Hlučín tel.: 595 020 266, e-mail: pavlikova@hlucin.cz.
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Každým rokem probíhá pro žáky 4.a 5. 
tříd korespondenční soutěž Kosočtve-
rec. V úterý 25. 3. 2014 se konalo na ZŠ 
Hornická na závěr této soutěže zábavné 
matematické odpoledne. 

Soutěž úspěšně dokončilo 29 žáků. Je možná 
trochu škoda, že na závěrečné zábavné odpo-
ledne se dostavilo jen 11 žáků. Za úkol dostali 
vyřešit tři zajímavé úlohy: sestavovali úlohy ze 
čtyř čtverek, vyhledávali v tabulce dané slovo 
a doplňovali chybějící obrazce. Na závěr byly 
žákům předány diplomy a ceny nejen za Koso-
čtverec, ale i za zábavné odpoledne. Všem žá-
kům, kteří úspěšně prošli všemi koly naší soutě-
že, blahopřejeme. 

Pro žáky 5. tříd z okolí Hlučína uspořádala ZŠ 
Hornická 12. 3. dopolední interaktivní akci s 
názvem Vědecký den. Již od rána proudili malí 
„vědátoři“ do naší školy, bylo jich celkem 65 z 
devíti základních škol. Žáci zábavnou formou 
soutěžili celkem v 6 různých disciplínách. Na-
příklad ve fyzice si nejprve prohlédli učebnu a 
následně se seznámili prostřednictvím pokusů s 
různými obory fyziky. Pak soutěžili na počíta-

Zajímavé akce na ZŠ Hornická v Hlučíně

Vědecký den z pohledu účastníků
Ve středu 12.3.2014 jsme byli pozváni na Vědecký den, který pořádala ZŠ Hornická. Po přivítání nás 
učitelé rozdělili do skupin a chodili jsme po stanovištích, kde jsme se dozvěděli zajímavosti z přírod-
ních věd. Vyzkoušeli jsme si také různé hlavolamy, malování na počítačích a IQ test. Nejvíce se nám 
líbily pokusy v chemii, zkoumání řas pod mikroskopem v biologii a seznámení s gravitační silou v 
učebně fyziky. A samozřejmě nesmíme zapomenout na vynikající občerstvení, které nám připravily 
paní kuchařky! Celé dopoledne jsme si náramně užili.

Žáci 5. třídy ZŠ Hlučín-Bobrovníky

cích, kde po seznámení s programem malování 
měli sami něco vytvořit. 

Dále to byly hlavolamy, kde řešily něko-
lik prostorových hlavolamů. V chemii si moh-
li sami vyzkoušet nějaký pokus a následně pak 
viděli několik efektních a zajímavých pokusů. 
V biologii pracovali s mikroskopem. Určitě je 
zajímalo také to, že vypracovávali IQ test.

Ze všech disciplín se nejlépe umístili žáci ZŠ 
Markvartovice, kteří obsadili 1. a 3. místo. Na 2. 
místě skončila zástupkyně ZŠ Darkovice. Sou-
těžící ze ZŠ Vřesina se umístila shodně na 3. 
místě. Myslím, že všem zúčastněným patří gra-
tulace a věříme, že si tento Vědecký den užili. 

Iva Landová

Zveme všechny mladé příznivce dobré zá-
bavy a především dobré muziky na akci 
MLADÍ MLADÝM (aneb Majáles tro-
chu jinak), která proběhne 24. 5. 2014 od 
18 hod na Mírovém náměstí v Hlučíně a 
bezprostředně tak naváže na akci  „ROZ-
TANČENÉ NÁMĚSTÍ“.  

Hlavními organizátory jsou: Žákovský parla-
mentem města Hlučína spolu s Komunitním plá-
nováním Hlučínska a Kulturním centrem Hlučín. 

Můžete se těšit na zajímavý kulturní program, 
který si pro Vás připraví žáci a studenti z jednotli-
vých škol a také na vystoupení hudebních skupin: 
Rusty Fox, FiHa, Tři sestry banditos se svojí  oh-
ňovou show. Občerstvení je zajištěno prostřednic-
tvím stánkového prodeje. Těšíme se na vaši hoj-
nou účast.

Pozvánka na Mladí mladým

Odborné učiliště a Praktická škola v Hlu-
číně ve spolupráci se Sdružením přátel 
školy při OU a PrŠ v Hlučíně pořádá ve 
dnech 19. - 21. května 2014 již III. ročník 
setkání žáků učebního oboru Malířské a 
natěračské práce (malíř-natěrač), tento-
krát pod patronací Cechu malířů a lakýr-
níků ČR a starosty města Hlučína Ing. Pa-
vola Kubuše. 

Hlavním programem je setkání a prezentace jed-
notlivých škol v oboru malíř a proběhne na Míro-
vém náměstí v Hlučíně dne 20. 5. 2014 v době od 
9 – 16 hod. 

Cílem projektu je nejen porovnání schopností a 
dovedností žáků středních odborných škol, ale i 
výměna zkušeností, seznámení se stylem práce a 
nápaditostí svých kolegů, navázání osobních kon-
taktů a v neposlední řadě propagace oboru.

Žáci budou pracovat dle jednotného zadání a 
také se budou prezentovat vlastní tvorbou. Akce 
se zúčastní deset dvoučlenných družstev z růz-
ných regionů naší republiky (Praha, Pardubice, 
Přerov, Brno, Hustopeče, Valašské Meziříčí, Li-
pová-lázně, Plzeň). Přijedou i hosté ze Slovenska 
(Kysucké Nové Mesto). 

Po ukončení programu na náměstí bude násle-
dovat neformální setkání zúčastněných. V průbě-
hu návštěvy si hosté prohlédnou především město 
Hlučín a jeho okolí. 

V doprovodném programu předvedou žáci dal-
ších oborů své dovednosti, např. zedníci - zdě-
ní komínů, obklady, nástřik fasády, zdění plotu 
apod.; prodavači - ozdobné balení dárků; pečo-
vatelé - měření tlaku, měření cholesterolu v krvi, 
výrobky ze šicí dílny; cukráři, pekaři a kuchaři – 
připraví speciality typické pro region Kysuce a 
Prajsko a ty budou nabízeny veřejnosti k degus-
taci.  

V průběhu prezentace si bude mít možnost práci 
žáků prohlédnout i široká veřejnost. Uvítáme pře-
devším absolventy základních škol, kteří se roz-
hodují o svém budoucím povolání. 

 Na vaši návštěvu se těší pořadatelé.
Karel Balarin

Hlučínské náměstí
ožije řemeslnou tradicí

Město Hlučín, ve spolupráci s komunit-
ním plánováním Hlučínska, pořádá Zá-
jezd pro seniory – Valašsko – průvodce 
Mgr. Arnold Dudek.

Zájezd se uskuteční ve středu 21. května 2014. 
Odjezd autobusu v 7:30 hod. od Kulturního domu 
v Hlučíně. Cena 300,- Kč (v ceně je vstupné, oběd, 
občerstvení)

Navštívíme Valašské Meziříčí, Moravskou go-
belínovou manufakturu, přehradní hráz Bystřička, 
památník Antonína Strnadla v Novém Hrozenko-
vě, Karlovské muzeum ve Velkých Karlovicích, 
Galerii v přírodě a Valašskou zahradu na Soláni. 

Na zájezd se mohou přihlásit jen senioři s trva-
lým pobytem v Hlučíně, Darkovičkách a Bobrov-
níkách.

Podrobnější informace získáte na tel. čísle: 595 

PŘIHLÁŠKA NA ZÁJEZD PRO SENIORY NA VALAŠSKO, S PRŮVODCEM MGR. ARNOLDEM DUDKEM
 

Jméno, příjmení:  __________________________________________________________________

Bydliště:  __________________________________________________________________

Datum narození: _________________________   Telefon:    _________________________________

Datum přihlášení:     _________________________     Zaplacena částka: 300,- Kč

                                                                                                        

Podpis:       _________________________

……………………………...............…..    zde odstřihněte    …..........……………………………………

Přihlášku můžete odevzdat u Ing. Terezy Kubinové, 
kancelář B 101 MěÚ Hlučín.

Zájezd pro seniory na Valašsko s průvodcem Arnoldem Dudkem

020 317 nebo 725 053 622 dále v kanceláři B 101 
MěÚ Hlučín. Přihlášku můžete odevzdat u Ing. 
Terezy Kubinové, kancelář B 101 MěÚ Hlučín.
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5. května se dožívá 90 let pan Mgr. Radoslav Adamec. Pedagog, 
milovník hudby a divadla.  Od 1. září 1945 působil jako učitel a 
dlouhou dobu také jako ředitel, na školách v Hlučíně. V letech 
1984 až 1997 byl vedoucím chrámového sboru a orchestru sv. Ce-
cilie při farním kostele sv. Jana Křtitele v Hlučíně. 

Pane Adamče, jak se vám daří?
Vzhledem k tomu, že se moje zdraví – i s ohledem na věk – poněkud zhoršilo, 

bydlím teď u dcery Daniely v Ostravě – Porubě. Ta se o mne spolu s vnukem 
Ondřejem a zetěm Tomášem stará, a tak mohu říct, že se mi daří docela dobře. 
Bohužel, manželku mám v domově pro seniory v Ostravě-Zábřehu.

Jak trávíte volný čas?
Pokud mi to můj zdravotní stav dovolí a počasí umožní, chodím denně na 

procházku. Jinak čtu, dívám se na televizi, sleduji sportovní přenosy, luštím 
křížovky a sudoku a poslouchám hudbu. Dokonce jsem v závěru minulého roku 
navštívil s dcerou, zetěm a pravnoučaty představení Smetanovy Prodané ne-
věsty v Národním divadle moravskoslezském, ačkoliv jinak již vzhledem k věku 
nemám odvahu na delší akce chodit.

Vím o vás, že jste velkým fandou Sparty Praha. Jak jste se k tomu v baště 
Baníku dostal?

Už v obecné škole jsme se rozdělili na sparťany a slávisty. Byl jsem sparťa-
nem a Spartě jsem zůstal věrný až do dnešní doby. Jako kluk jsem ale chodil se 
svým tatínkem, který byl také sparťanem, na utkání fotbalového klubu SK Slez-
ská Ostrava, a tak – přestože jsem sparťanem – mě netěší, že je dnes FC Baník 
Ostrava v Gambrinus lize na posledním místě.

Většinu života jste prožil v Hlučíně, nestýská se vám po něm?
Moc ne, protože do Hlučína stále dojíždím k lékařům, kteří o mě pečují, a tak 

i jejich zásluhou se dožívám vysokého věku. 

Slyšel jsem, že jste pravidelně zván na setkání bývalých učitelů na ZŠ 
Rovniny.

Ano, byl jsem vlastně po určitou dobu ředitelem školy, jíž je ZŠ Rovniny po-
kračovatelkou. Pak jsem zde na Rovninách již jako důchodce v 90. letech krát-
ce působil. Setkání učitelů jsem se rád účastnil, dokud to bylo možné. 

Za svou pedagogickou kariéru jste učil spoustu žáků. Stává se vám, že je 
potkáte a oni se k vám hlásí? 

Ano, potkávám se s nimi. Dříve samozřejmě častěji a taky si pamatuji jejich 
jména. Některé hned poznám podle podoby.  Zvou mě také na svá setkání.

Ti, kteří vás znají, vyzdvihují především váš upřímný vztah k hudbě. 
Hudba je jednotou srdce, lásky a přátelství. Mojí největší zálibou je operní a 

duchovní hudba. Rodiče mě od dětství vedli nejen k hudbě, ale také k divadlu. 
Učil jsem se hrát na housle i na klavír a později jsem zvládnul i hru na někte-
ré další hudební nástroje. Studoval jsem i sólový zpěv a díky tomu jsem byl po 
maturitě na gymnáziu přijat v roce 1942 do tehdejšího Českého divadla mo-
ravskoostravského, působícího v Národním domě, nyní Divadle Jiřího Myro-
na. Jiří Myron byl v té době ředitelem divadla. Jako člen zpěvoherního sboru 
jsem v divadle setrval až do 31. 8. 1945. Odbornou zkoušku z hudební výcho-
vy jsem vykonal, když jsem se rozhodl pro učitelskou dráhu, u profesora Jana 
Šoupala, dirigenta Pěveckého sdružení moravských učitelů. 

Hudba je jednotou srdce, lásky a přátelství

Na co ze své pedagogické kariéry nejraději vzpomínáte?
Na provedení dětské opery Ogaři od Jaroslava Křičky s žákyněmi dívčí 

měšťanské školy v Hlučíně, kterou jsem nastudoval a dirigoval v roce 1946. 
Podobné pěkné vzpomínky mám i na přípravu a provedení téže opery s žáky 
jedenáctileté střední školy v roce 1957.

Jsou naopak některé okamžiky, na které byste raději zapomněl?
Na způsob, jakým jsem byl odvolán z funkce ředitele školy v roce 1970. 

Vzhledem k tomu, že jsem veřejně vystoupil proti srpnové okupaci v roce 
1968, se kterou jsem nesouhlasil, byl jsem nejprve zbaven funkce ředitele a 
přeložen na jinou školu a později i mimo Hlučín. 

Jak tuto životní etapu s odstupem času hodnotíte?
Přestože to rozhodně nebylo příjemné období, paradoxně mě přivedlo zpět 

k tomu, na co jsem jako ředitel školy neměl čas, k hudbě. Učil jsem vedle ze-
měpisu a biologie také hudební výchovu a vedl jsem žákovský pěvecký sbor. 

Přestože jste učil, tak jste se věnoval hudbě a divadlu i v soukromí. 
Hrál jsem v několika orchestrech, např. v hudebním souboru P. J. Vejva-

novského v Hlučíně, dirigoval jsem různé orchestry, např. dechové hudby v 
Hlučíně a v Darkovičkách. Jako člen divadelního souboru při Osvětové be-
sedě v Hlučíně jsem hrál krále v Zeyerově hře Radúz a Mahulena. Pro potře-
by divadla jsem komponoval scénickou hudbu. Několik let jsem byl členem 
maturitních komisí na Gymnáziu Josefa Kainara v Hlučíně, protože jsem 
připravoval studenty k maturitě z hudební výchovy.

Jaké jsou vaše nejbližší plány?
Těším se na to, až z Prahy zase přijedou do Ostravy moje pravnoučata Zuz-

ka a Oskar. A doufám, že Sparta letos konečně vyhraje ligu.

Děkuji za rozhovor a přeji vám za všechny, kteří vás mají rádi, všechno 
nejlepší. 

Miroslav Pech

Místní organizace Svazu tělesně postiže-
ných Hlučín si dne 26. března 2014 na vý-
roční členské schůzi shrnula svoji činnost 
v loňském roce. Pro členy bylo uspořádá-
no mnoho akcí různého charakteru. 

V dubnu se konal již tradiční společenský večer 
s hudbou a tancem v restauraci ADVIL a turnaj 
v bowlingu ve Sportovní hale Hlučín. Členové se 
zúčastnili zábavného pořadu v KD Hlučín s Ale-
šem Cibulkou a Vladimírem Hronem. V květnu 
na slavnostní schůzi oslavili Den matek s kultur-
ním programem a tombolou. Výbor dále zajistil 
v červnu na farní zahradě smažení vajíček. Stíny 

stromů chránily účastníky před horkým sluncem a 
vytvořily příjemnou atmosféru. V červenci si udě-
lali členové pěkný výlet do ostravské ZOO. Vy-
užili k tomu nádherný letní den a procházkou v 
lesoparku a pozorováním zvířat si vylepšili svůj 
zdravotní stav. MO STP Hlučín se rovněž zapo-
juje do akcí pořádaných okresním výborem a vy-
užila pozvání k účasti na setkání funkcionářů a k 
účasti v soutěži Den něco pro zdraví.  

V podzimních měsících se konaly další zajímavé 
akce. Zdravotní přednáška pana Mudr. Kulavjaka, 
kosmetické firmy TianDe a další turnaj v bowlin-
gu. Mše svatá za živé a zemřelé členy organizace 

Zdravotně postižení hodnotili svoji činnost byla sloužena 9.11.2013. Vstup do Solné jeskyně 
na Poliklinice Hlučín byl umožněn všem členům, 
kteří o tento druh pobytu s léčebným účinkem pro-
jevili zájem.

V září proběhl v Benešově u Prahy celostátní 
sjezd STP a za okresní výbor STP Opava byla de-
legována paní Irmgard Ostárková. Závěr roku byl 
ukončen vánočním posezením s vystoupením paní 
Jany Schlossarkové, vánoční tombolou a koleda-
mi. 

K 31. 12. 2013 čítala organizace 60 členů. MO 
STP Hlučín děkuje Městu Hlučínu za dobrou spo-
lupráci a očekává i v letošním roce příznivý vývoj 
uvnitř svazu a nadále přátelské vztahy mezi členy.

Irmgard Ostárková
předseda
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V Domě dětí a mládeže v Hlučíně už mno-
ho let působí kroužek stolního tenisu pro 
děti od 7 - 15 let.

V posledních letech roste zájem o tento sport,  v 
letošním školním roce byly otevřeny tři skupiny.

Z řad dětí trenéři vybrali ty nejlepší, kteří vytvo-
řili tříčlenné družstvo, které se účastnilo soutěže 
okresního přeboru 2. třídy starších žáků v okrese 
Opava. Zápasy mezi týmy probíhaly jak na domá-
cí půdě – v DDM Hlučín, tak  např. v Kravařích, 
Děhylově, Hradci n. M., Bolaticích či Darkovi-
cích. Díky obětavosti rodičů, kteří děti na zápasy 
vozili a trpělivého vedení trenérů – P. Vondráčka 
a I. Cigana, letos opět naše děti obsadily krásné 
druhé místo. 

Pro děti a jejich rodiče pořádáme už tradiční no-
voroční turnaje smíšených družstev ve čtyřhře, le-
tos zvítězil Jan Kania s tatínkem.

Letos jsme zorganizovali v Darkovicích už sed-
mý ročník turnaje O ZLATÝ POHÁR DDM HLU-
ČÍN. Z řad našich svěřenců získali pěkné čtvrté 
místo v nejstarší kategorii Matěj Múdrik a Tomáš 
Pater v nejmladší kategorii. Ve starší věkové kate-
gorii získal stříbrnou medaili Lukáš Kowalczik a 
bronzovou příčku obsadil Jakub Klečka. 

Úspěchy stolních tenistů při DDM Hlučín

Seznamovací, Tříkrálový, Jarní, Májový, 
Odpustový, Dušičkový… to jsou názvy 
některých projektových dnů, které budou 
zpestřovat v letošním kalendářním roce 
výuku žáků se zdravotním postižením v 
Základní škole, Hlučín, Gen. Svobody 8.

Škola získala dotaci MŠMT v rámci Rozvojové-
ho programu Podpora implementace Etické výuky 
do vzdělávání v základních školách v roce 2014. 
Náš projekt má název „Úcta k tradicím Hlučín-
ska“. Má pomoci žákům přiblížit tradice místa, 
kde žijí a vzbudit u nich úctu ke svým předkům 
a plodům jejich práce. Prostřednictvím projekto-
vých dnů se děvčata a chlapci sami stávají aktéry 
tradičních hlučínských obyčejů a slavností. 

Co všechno jsme zatím stihli? Některé obyče-
je, slavnosti jsme již prožili. Prošli jsme obdobím 
od „Tří králů“ přes „Masopust“ až k „Pochování 
basy“ se závěrečným maškarním rejem, tombolou 

a skutečným pochováním basy se všemi náleži-
tostmi a rekvizitami. V duchu jara a velikonoc se 
nesl v pořadí třetí projektový den.  Procítěné bylo 
vystoupení členů opery Národního divadla mo-
ravskoslezského. Předvedli nám, jak půvabné jsou 
hlučínské a lašské zpěvy.  V tvůrčích dílnách po-
tom žáci zdobili kraslice, vyráběli věnce, píšťalky, 
malé děti velikonoční výrobky z papíru. Své vý-
tvory pak všichni prezentovali na společném se-
tkání. Odměna – piškotový velikonoční beránek 
– se nakonec nedočkala jednoho vítěze. Vítězi 
byly všechny třídy se svými nápaditými výrobky 
a hezkým vystoupením. Závěrečnou sladkou teč-
kou bylo hledání velikonočních zajíčků a vajíček 
v celém areálu školní zahrady a hřiště. 

Těšíme se na čtvrtý projektový den 30. dubna. 
Pálit se budou čarodějnice, stavět májka. Tento-
krát jsou zváni i rodinní příslušníci dětí. 

Marcela Vyhlídalová
ředitelka školy                                                                      

Z činnosti školy pro děti se zdravotním postižením

V pátek 11. dubna 2014 proběhla v Muzeu 
Hlučínska slavnostní vernisáž nové výsta-
vy autorek Simony Mecerodové a Kate-
řiny Citové pod názvem Háčkovaný svět. 
Výstavní sál zaplnily stovky figurek, kte-
ré mají jedno společné – háčkované oble-
čení.

Zájem o výstavu byl skutečně velký a někteří 
hned využili příležitost a některou z vystavova-
ných postaviček si zakoupili. Obě autorky se se-
známily na střední škole. Od dětství mají vztah k 
ručním pracím, a když se v obchodech objevily po 
revoluci první panenky Barbie, tak si vyzkoušely i 
roli módních návrhářek. Začaly háčkovat oblečení 
podle vlastních návrhů a tím dávaly panenkám vý-
jimečný vzhled. Ze záliby se časem stál velký kůň 
a dnes si už život bez háčku v ruce ani nedovedou 
představit. Jejich motto zní „Chtěly bychom sta-
rým a poškozeným panenkám oprášit jejich duši, 
vynést je ze stínu zapomnění a navrátit jim jejich 
urozenost, lesk a slávu.“ 

Výstava je určena nejen pro malé, ale i velké ná-
vštěvníky. Holčičky určitě ocení nádhernou škálu 
barevných šatiček, zatímco dospělí zase propra-
cované aranžmá jednotlivých výjevů z historie. 
Inspiraci autorky čerpají v knihách, historických 
filmech, ale dovedou popustit uzdu i své vlastní 
fantazii. 

Návštěvníkům se tak otevírá pohled do historie 
od antiky až po současnost a výstava představuje 
mnoho situací ze života v různých časových obdo-
bích. Na návštěvníky čeká historický trh, rytířské 
klání, výjevy z nebe a pekla nebo velikonoční po-
mlázka. K vidění je také spousta nevěst, postavy 
z filmu Tři mušketýři nebo kolekce šatů, ve kte-
rých okouzlovala dvůr Ludvíka XIV. legendární 
Angelika. 

Neváhejte, vezměte děti a přijďte na chvíli zapo-
menout na starosti všedních dnů a ponořit se do 
pohádkové historie. Výstava bude otevřena až do 
4. června 2014.

(mp)

Pestrobarevný Háčkovaný svět přilákal do muzea malé i velké

Dne 13. března 2014 vyhlašovalo město 
Hlučín v Červeném kostele výrazné osob-
nosti a reprezentanty města za rok 2013.

Mezi vyhodnocenými jsem byl zvolen jako 
osobnost roku. Jistě to potěší, ale zásluhu na mém 
hodnocení mají jak občané Dlouhoveské ulice, 
kde se konaly dvě povedené akce, tak také další 
občané, kteří mi pomáhali při tvorbě adventního 
věnce. Dále to byli občané kolem ulice Vinohrad-
ské, kde jsme v minulosti vybudovali dvě dětská 
hřiště. Proto patří toto ocenění všem občanům, 
kteří se jakoukoli prací podíleli na těchto akcích.

Josef Hlubek

Komu patří poděkování

Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou 
české knihovny připomínají dětem i rodi-
čům, že vedle televize, facebooku a počí-
tačových her existuje ještě jedna, mnoha 
z nich opomíjená zábava, čtení knih. 

V letošním 13. ročníku se školní knihovna při ZŠ 
dr. M. Tyrše v Hlučíně potřetí připojila k ostatním 
městským a školním knihovnám v republice a při-
vítala patnáct „Andersenových spáčů“. Nocležní-
ci si hráli, mluvili o Andersenovi a o tom, proč 
rádi čtou, kuchtili, řešili kvízy, kreslili a báli se 
strašidel, které se zjevovaly na chodbách noční 
školy.  Určitě budeme mít dlouho nač vzpomínat. 
Čtení knihy je dobrodružná výprava do krajiny 
fantazie za rozvojem představivosti, za rozvojem 
slovní zásoby a za rozvojem vlastních schopností 
formulovat svá vyjádření. 

Monika Tomisová a Gabriela Bočková

Noc s Andersenem ve školní knihovně
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V sobotu 12. dubna 2014 proběhnul v 
Hlučíně už XXX. ročník známé taneční 
soutěže. Její základy položili před třiceti 
léty manželé Středulovi. Ti jako vedou-
cí tanečního klubu RYTMUS při Osvě-
tové Besedě Hlučín získali pro podporu 
myšlenky uspořádání nové taneční sou-
těže tehdejšího ředitele Osvětové Besedy 
pana Santera. Pro Hlučín to byla velká 
příležitost k prezentaci nejen samotného 
města, ale i práce klubu. 

Jak sám pan Santer vzpomíná, tak tehdy to 
byla velká výzva, neboť nikdy před tím žádnou 
podobnou soutěž nepořádal. Sám si uvědomuje, 
že bez nadšení všech členů klubu Rytmus, by 
soutěž ani nešlo zorganizovat. No a jak vznikl 
název soutěže? Dalo by se říci, že logicky. Po-
řadatelé chtěli, aby reprezentovala město Hlu-
čín a protože ten má ve svém znaku lilii, dali ji 
také do názvu.

Za tu dobu se ale mnohé změnilo. Soutěž byla 
zařazena do systému tanečních soutěží  ČSTS a 
je součástí Taneční ligy Moravskoslezské divi-
ze. Hlučínská lilie je také jednou z nejstarších 
tanečních soutěží v rámci České republiky a 
stále velkou příležitosti pro prezentaci činnos-
ti současného Klubu sportovního tance při KD 

Hlučín pod vedením Milana Kysučana. Proto-
že se z ní během let stala soutěž s mezinárodní 
účastí, je také skvělou reprezentací města Hlu-
čín. Pořadatelem je Kulturní centrum Hlučín, za 
významné finanční podpory Moravskoslezské-
ho kraje

Do letošního jubilejního ročníku se zapojilo 
celkem 151 tanečních párů z mnoha měst České 
republiky, Polska a Slovenska. Utkali se ve 21 
soutěžích ve všech kategoriích. V průběhu dne 
se v sále vystřídalo bezmála 300 diváků, o je-
jichž občerstvení se postaral Brick Restaurant, 
který sídlí v kulturním domě.  

Porotci, kteří to tentokrát v rámci velkého ta-
nečního maratónu vůbec neměli jednoduché, 
byli s organizací a průběhem soutěže spokojeni. 
Hlučínská lilie si udržela tradičně vysokou úro-
veň. Pro vítěze byly připravené nejen typické li-
lie, ale také speciální poháry a medaile, které v 
průběhu dne předával osobně starosta města Pa-
vol Kubuš spolu s ředitelem Kulturního centra 
Hlučín Zdeňkem Kačorem.

Na závěr zbývá jen dodat, že XXX. ročník byl 
také dobrou vizitkou činnosti Klubu sportovní-
ho tance při KD Hlučín, neboť z dvanácti sou-
těžících tanečních párů jich pět obsadilo první 
místo.                                                            (zk)

Jubilejní XXX. ročník Hlučínské lilie 

Foto: Jaroslav Ellfmark

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Pavla Josefa Vejvanovského,
HLUČÍN

pro ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Ředitelství Základní umělecké školy Pavla Josefa 
Vejvanovského v Hlučíně oznamuje termín přijí-
macích zkoušek pro školní rok 2014 / 2015.

HUDEBNÍ OBOR
Zkoušky proběhnou v pátek 23. 5. 2014 od 14:00 
do 17:00 hod. v hlavní budově školy v ulici U 
Bašty 4 (za Městským úřadem), ve třídách č. 3 a 
5 v přízemí. 

Přijímáme děti ve věku 5 – 7 let do přípravné hu-
dební výchovy a děti starší do prvního ročníku 
studia. Nabízíme výuku hry na klavír, klávesové 
nástroje, varhany, smyčcové nástroje, (housle, vi-
olu, violoncello) dechové nástroje, akordeon, cim-
bál, kytaru, zpěv a bicí nástroje.
 
Kromě naší běžné nabídky, nabízíme nejmladším 
dětem od 5. let program   HRA-JE-TO. Zahrnuje 
společné seznamování s hudbou a kulturou kolem 
nás, muzicírování zejména na orffovské nástroje, 
základy hlasové výchovy, práci s rytmem a hudeb-
ně – pohybové činnosti. Cílem je všestraně rozví-
jet talenty a schopnosti dětí, nabídnout jim nové a 
jedinečné zážitky spojené s tvořením a aktivním 
prožíváním hudby. Je nabídkou pro ty, kteří si pro-
zatím nevybrali svůj nástroj nebo si chtějí „hudeb-
ku“ prostě jen tak vyzkoušet. 

TANEČNÍ OBOR
přijme pohybově nadané dívky a chlapce. Zájem-
ci se mohou přihlásit ve čtvrtek 22. 5. od 15:00 do 
16:30 hod. v budově ZUŠ, v ulici U Bašty 4, učeb-
na č. 12, II. poschodí.

VÝTVARNÝ OBOR
Den otevřených dveří spojený s vernisáží výsta-
vy celoročních prací žáků „CESTA ČASEM“ je 
ve čtvrtek 22. 5. od 16:30 hod. V pátek 23. 5. od 
14:00 do 17:00 hod. nabízíme nahlédnutí do pří-
mého výučování. 

Najdete nás v prvním patře na zámečku, vedle 
městské knihovny.   

Letitou tradicí ZŠ Hornická jsou zábavná 
odpoledne s názvem „Hrajeme si na ško-
lu-škola hrou.“ Akce je určena nastávají-
cím prvňáčkům. Přípravné lekce se kona-
jí vždy poslední čtvrtek v měsíci a to od 
února do května.

Na tato setkání přicházejí desítky předškoláků. 
Mohou nasát pravou školní atmosféru, seznámit 
se s prostředím, s vyučujícími a vyzkoušet si čin-
nosti zaměřené na rozvoj schopností a dovednos-
tí potřebných pro zdárné zvládnutí prvního roční-
ku. Děti si rozšiřují slovní zásobu, kreslí, počítají, 
zpívají apod.

Na další setkání se těšíme ve čtvrtek 29. května 
2014 od 13 do 14 hodin.

Iva Landová

Příprava na vstup do 1. třídyJan „Kámoš“ Komenský
Zkušenosti žáků 9. ročníku, kteří se jeden 
den v roce mohou na ZŠ dr. M. Tyrše stát 
učiteli.

„Dne 26. 3. se uskutečnil na naší škole projekt 
Jan ‚Kámoš‘ Komenský, kdy žáci 9. ročníku učili 
na 1. stupni. Já se spolužákem jsme měli na starost 
1. třídu. Musím je pochválit. Měl jsem velké oba-
vy, že nás děti třeba nebudou poslouchat. To se 
naštěstí nestalo. Bylo to velice pěkné a chtěl bych 
to klidně zkusit znovu. Odnesl jsem si také nové 
zjištění: Je velice těžké udržet pozornost dětí.“

Ondřej Hřivnacký, 9. B

„Byl to výjimečný den v získávání nových zku-
šeností. Nejdřív jsem se ho trochu bála, avšak po 
první hodině jsem změnila názor. Učila jsem s mojí 

kamarádkou. Ona matematiku a přírodopis, já češ-
tinu a čtení, společně výtvarku. Den jsem si užila, 
vyzkoušela jsem si obrácenou roli – roli učitelky. 
Děti jakž takž poslouchaly a p. učitelka nám někdy 
pomáhala. I díky ní to byla velmi pěkná, nová zku-
šenost a posílilo se mé pouto s kamarádkou.“

Katřina Rakúsová, 9. B

„Byla to náramná zábava, hlavně když přišly na 
řadu pracovní činnosti. V tu chvíli jsem si musel 
vzpomenout na to, jak se skládá lodička nebo vlaš-
tovka.“ 

Tomáš Tománek, 9. B

„Tento den byl velmi povedený, přinesl nové zku-
šenosti a doufám, že toto privilegium – učit – bu-
dou mít i žáci, kteří se do 9. třídy teprve chystají.“

Shrnul za všechny 
Tobiáš Rončka z 9.B
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V rámci programu prevence kriminality 
proběhly v průběhu měsíce dubna ve ško-
lách besedy na téma: dopravní výchova, 
trestní právo a šikana. 

Se složkami integrovaného záchranného sys-
tému se uskutečnily také besedy, které se přímo 
dotýkaly tohoto tématu. Besedy probíhaly pod 
taktovkou zkušených odborníků, kterými byli  zá-
stupci  Městské policie Hlučín, Policie ČR Hlu-
čín, Policie ČR - Krajské ředitelství MSK – odbor 
služební kynologie a dále kriminalistický technik 
Městského ředitelství Ostrava. Besedy proběh-
ly na těchto školách: Základní škola Dr. M. Tyrše 
Hlučín, Základní škola Šilheřovice, Základní ško-
la Kozmice a Gymnázium Josefa Kainara Hlučín. 
Obsahová náplň jednotlivých besed byla koncipo-
vána tak, aby zvýšila kvalitu vědomostí  nejen v 
oblasti bezpečnosti silničního provozu, ale také 
aby posílila právní vědomí dětí a mládeže. A  dů-

Besedy o prevenci kriminality na školách 

kazem, že  besedy  zaujaly, bylo také velké množ-
ství dotazů a zážitků, kterými je žáci na všech ško-
lách doplňovali. 

Letošní nebývale teplý březen nedbal na 
pranostiky a rovněž žáci našeho učiliště 
v Hlučíně rozhodně nezůstali zalezlí, ale 
naopak aktivitou jen hýřili.  Svědčí o tom 
účasti a výsledky v dovednostních soutě-
žích v daných oborech.
n Soutěž SUSO (1. 3.)  – soutěž zedníků Ostrava, 

Černá louka 4. místo, 
n Celostátní soutěž „Mladý malíř“ (13. – 15. 3.), 

Praha,  4. místo, 
n Soutěž pečovatelů (17. 3.), Hlučín, 2. místo
n Celostátní soutěž kuchařů Gastrománes (9. 4.), 

Kroměříž, 3. místo
n Voňavé pečení – přehlídka odborných doved-

ností cukrářů, (10. 4.) Brno
n Soutěž prodavačů  (11. 4.), Orlová, 1. místo

Březen - úspěchy vezem Výsledky dokumentují velmi dobrou připrave-
nost našich žáků ve svých oborech a skvělou práci 
jejich učitelů.

Poslední týden v březnu naši školu navštívili 
žáci a učitelé odborného výcviku z naší družeb-
ní školy z Kysuckého Nového Města (Slovensko).  
Žáci a učitelé oboru malíř si navzájem vyměňova-
li zkušenosti a osvojovali si nové dovednosti při 
práci na sítotisku či vyřezávacím plotru. Poslední 
březnovou akcí byla třídenní exkurze do Prahy na 
veletrh bydlení, stavby a rekonstrukce FORHA-
BITAT 2014. Exkurze se zúčastnilo 26 žáků sta-
vebních oborů v doprovodu čtyř pedagogických 
pracovníků.  

Milan Kalvar

Ředitelství školy všem zúčastněným děkuje za 
vynikající reprezentaci nejen školy, ale i Hlučína.

Jindřich Honzík

Po úspěšném roce 2013 jsme se rychle 
přesunuli do roku nového, ve kterém ha-
siči a hasičky z SDH Bobrovníky rozhod-
ně nespí.

Hned 11. ledna jsme to rozjeli na tradičním ha-
sičském plese, který se konal v sále KD Bobrov-
níky. K tanci a poslechu nám hrál opět pan David 
Kvičala, který nás bavil do brzkých ranních ho-
din. Všichni zúčastněni se skvěle bavili a zábava 
jakoby nechtěla skončit. Ani jsme se nenadáli a už 
tady byl 8. únor, kdy jsme pro naše nejmenší po-
řádali dětský maškarní ples. Jelikož se náš kama-
rád z bažiny Shrek nemohl dostavit, poslal za sebe 
náhradu, myšáka Mickeyho, který se těšil velké 
oblibě jak u dětí, tak i dospělých. Doprovod mu 
tentokrát dělala opička, která u dětí také sklidila 
úspěch. Masek se sešlo celkem hodně, od prince-
zen po klauny, od různých zvířátek po čaroděje a 
čarodějnice… Nebavily se jen děti, ale i jejich do-
spělé doprovody.

22. února jsme se v sále sešli znovu, tentokrát 
na maškarním plese pro dospělé. Letos nás svou 
návštěvou poctila rodinka Simpsonových, horní-
ci z dolu Paskov (už přišli o práci, tak se šli místo 
šichty aspoň pobavit), navštívila nás parta Rych-

Hasiči z Bobrovníků nezahálejí a přinášejí další novinky!

lých šípů, Holky z porcelánu, Pat a Mat a plno dal-
ších. Největší úspěch sklidilo asi rozverné mimin-
ko se svou povedenou maminkou. Jako každý rok, 
ani letos nemohlo chybět pochování basy, kterého 
se s velkou vervou chopil náš farář Pavlík. 

V březnu naši hasiči pořádali opět sběr šrotu a 
papíru, přičemž utržené peníze půjdou na chod 
hasičů. Na konci loňského roku nám byla vráce-
na opravená mašina, tak kluci neváhali a využili 
krásného počasí k zahájení tréninků. A naše mlá-
dež také nezahálí a po podzimním kole, ve kte-
rém si vedou velmi dobře, již trénují na kolo jarní. 
Naši nejmenší si v Hlučínské lize drží nádherné 

první místo! Pozadu nezůstávají ani naši doros-
tenci, kteří přes celou zimu trénovali ve vítkovíc-
kém tunelu a na dráze v Martinově.

Za péči o naše nejmladší a dorostence patří vel-
ké dík jejich vedoucím, Hance Plátkové a Tomá-
šovi Malurkovi. 

Ovšem letošní rok ještě nekončí a tím pádem nás 
čeká plno dalších akcí. Nejbližší akce se bude ko-
nat 1. května, kdy bude již tradiční prvomájový 
průvod z Malánek (z dolního náměstí) na zahra-
du u Kohouta.  4. května budou následovat oslavy 
svatého Floriána. Za upozornění určitě stojí ještě 
zájezd na Svatý Hostýn, který naši hasiči pořádají 
pro své člen již několik let. Důležitá akce se chys-
tá na srpen, o té jste už určitě slyšeli. Jedná se o 
oslavy 90 let od založení Sboru dobrovolných ha-
sičů v Bobrovníkách, a jíž teď můžeme avizovat, 
že to bude velké!! Tato akce se bude konat 16. srp-
na u nás „ve dvoře“, o všem se ale dozvíte včas.

Za připomenutí určitě ještě stojí významné ži-
votní jubileum našeho bývalého starosty, pana 
J. Popka, který se v lednu dožil krásných 70 let. 
Sbor dobrovolných hasičů Bobrovníky vám tímto 
ještě jednou přeje všechno nejlepší!

Alena Blaudeová

Desátý ročník hudební přehlídky Štěr-
kovna Open Music, která se uskuteční 1. a 
2. srpna na břehu jezera, opět nabízí pes-
trou hudební škálu. Jako hlavní hvězdy se 
letos představí kapely ověřené na česko-
slovenské hudební scéně. Těšit se návštěv-
níci mohou na Mig 21, slovenskou partu 
Horkýže Slíže či kapelu DESmod. Za po-
řadatele to řekl David Moravec.

Festival ale zájemce nezve jen na hudbu. „Chce-
me pro návštěvníky připravit zázemí, kde si bu-
dou dva dny užívat léta a hudby. Např. plánujeme 
druhou scénu založenou na novocirkusovém umě-
ní. Na místě kurtů pro plážový volejbal postaví-
me plážový bar s lehátky, slunečníky a míchanými 
nápoji. Chybět nebude ani vinárna s nabídkou pří-
vlastkových vín malých moravských vinařů, ča-
jovna či kavárna,“ vyjmenoval Moravec. Festival 
se tak zásadně odlišuje od některých jiných akcí 
v regionu. „Chceme poskytnout plnohodnotnou 
dovolenou. Ne jen jednu kapelu za druhou,“ řekl.

Hudební část festivalu ale zůstává dál hodně dů-
ležitá. Pořadatelé letos pozvali řadu zajímavých 
interpretů. Někteří se na festival vracejí. Už po-
druhé vystoupí Michal Prokop s kapelou Framus 
5. Vracet se bude i Mňága a Ždorp. Těšit se mo-
hou i příznivci drsného humoru a milých písní 
herce Jiřího Schmitzera. Velkou show pak slibuje 
i účast kapel Skyline a Zrní. Dvoudenní vstupen-
ky jsou v předprodeji nyní za zvýhodněnou cenu 
390 korun. „Nabídneme koncert minimálně dese-
ti předních českých a slovenských kapel. V pře-
počtu pak za jeden koncert návštěvních zaplatí 39 
korun,“ vypočítává Petr Breitkopf z SRA Hlučín. 
Vstupenky jsou k mání v síti Ticketstream a dal-
ších místech v regionu. Další informace zájemci 
najdou na www.sterkovnamusic.com.

Desátá Štěrkovna zve
na Mig 21 i Horkýže slíže



O z n á m e n í 
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starosta města Hlučína podle § 32 zákona č.62/2003 Sb.,
o volbách do Evropského parlamentu

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e:

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční

dne  23. května 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a dne  24. května 2014  od   8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu

ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v budově Domu dětí a mládeže v Hlučíně, Zámecká 
285/6, Hlučín pro voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích Bochenkova, Celní, 
Dlouhoveská, Farní, Hrnčířská, Mírové náměstí, Na Valech, Na Krásné 
vyhlídce, Opavská, Ostravská, Pode Zdí, Promenádní, Růžová, U Bašty, 
U Cihelny, Úzká, Zámecká a v objektech určených pro bydlení, ubytová-
ní nebo individuální rekreaci, s číslem evidenčním 209 

ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v budově Základní školy dr. Miroslava Tyrše v 
Hlučíně, Tyršova 1062/2, Hlučín pro  voliče  bydlící  v  Hlučíně,  v  uli-
cích  Dr. Ed. Beneše,  Gen.  Svobody,  Hluboká,  K Pile,  Komenského,  
Na Včelínku,  Školní, Tyršova, U Stadionu, Zahradní

ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Rovniny, Cihelní 
1417/8, Hlučín pro voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích Dukelská, Jarosla-
va Seiferta, Okrajová, Přímá, Viléma Balarina

ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Rovniny, Cihelní 
1417/8, Hlučín pro voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích  Boční, Dělnická,  
Družební,  Kosmonautů,  Lelkova,  Mánesova, Mládežnická, Na Závodí, 
Rovniny, Slovanská, Svornosti, U Vodárny

ve volebním okrsku č. 5
je volební místnostv budově Základní školy v Hlučíně - Bobrovníkách, 
Lesní 174/14, Hlučín - Bobrovníky pro voliče bydlící v Hlučíně - Bob-
rovníkách a na ulicích Hrabová a Malánky a v objektech určených pro 
bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci, jímž je přiděleno číslo evi-
denční na katastrálním území Bobrovníky a na katastrálním území Hlučín 
s přiděleným číslem evidenčním 26

ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Rovniny, Cihel-
ní 1417/8, Hlučín pro voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích 28. října, Iva-
na Olbrachta, Jasénky, Jilemnického, Marie Majerové, Okružní, Písečná, 
Vladislava Vančury a v objektech určených pro bydlení, ubytování nebo 
individuální rekreaci, jímž je přiděleno číslo evidenční 1-13, 15-17, 27, 
28, 201-203, 206, 211, 212, 217-219, 222, 224, 225

ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost v budově Kulturního domu v Hlučíně, Ostravská 
124/18, Hlučín pro voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích Antonína Dvořáka, 
Cihelní, Čapkova, Horní, Ke Kořeni, Markvartovická, Moravská, Vinná 
Hora, Vinohradská, Záhumenní, Zátiší a v objektech určených pro bydle-

ní, ubytování nebo individuální rekreaci, jímž je přiděleno číslo evidenč-
ní 19-22, 89, 110, 150, 154, 163, 164, 169, 175, 176, 185, 204, 205, 207, 
208, 210, 213-216, 220, 221, 223, 226

ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost v budově Kulturního domu v Hlučíně - Darkovič-
kách, Nový Svět 302/2, Hlučín - Darkovičky pro voliče bydlící v Hlučí-
ně - Darkovičkách, v ulicích K Lesu, K Mýtu, Kolejní, Kozmická, Malá, 
Nový Svět, Pěkníkova, Pionýrská, Polní, U Zámečku, Vřesinská

ve volebním okrsku č. 9
je volební místnost v budově Kulturního domu v Hlučíně - Darkovič-
kách, Nový Svět 302/2, Hlučín - Darkovičky pro voliče bydlící v Hlučí-
ně - Darkovičkách, v ulicích Do Vrchu, Jandova, K Boru, Luční, Na Zá-
plotí, Pěší, Sadová, U Dvora, U Hřiště, U Rybníku, Za Humny

ve volebním okrsku č. 10
je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Hornická, Hor-
nická 1266/7, Hlučín pro voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích Krátká, Se-
verní, Vařešinky

ve volebním okrsku č. 11
je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Hornická, Hor-
nická 1266/7, Hlučín pro voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích 1. máje, 
Boženy Němcové, Jana Nerudy, Jarní, Jaselská, Květná, Pekařská, Petra 
Bezruče, Příční

ve volebním okrsku č. 12
je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Hornická, Hor-
nická 1266/7, Hlučín pro voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích Čs. armády, 
Hornická, Pavla Strádala, Ve Statku

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost 
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, 
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, 
cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní ob-
čanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci oby-
vatel.

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem vo-
leb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do 
Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve vo-
lební místnosti.

5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, 
Městský úřad v Hlučíně a ve dnech voleb do Evropského parlamentu 
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební míst-
nost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena.

V Hlučíně dne 7. 4. 2014
                

Ing. Pavol  Kubuš
             starosta města Hlučína 
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Hlučí�nský pěvecký sbor
srdečně zve na

KOMORNÍ� KONCERT
K ROKU C� ESKE�  HUDBY

Den konání: Neděle 18. 5. 2014 v 15 hod. 
Místo konání: Obřadní� sí�ň MěU�  v Hlučí�ně 

Program: pí�sně z tvorby L. Janáčka, 
B. Smetany, Ant. Dvořáka, J.B.Foerstera aj. 
Klavírní spolupráce: Karin Basovní�ková

(ZUS�  P. J. Vejvanovského Hlučí�n)
Diriguje sbormistryně: Mgr. Barbora Bortlová 

Vstupné dobrovolné
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Jubilejní lilie
Již třicetkrát se sešli
v Hlučíně tanečníci. 

Volby 2014
23. a 24. května budeme volit 
do Evropského parlamentu. 

Letošní Den učitelů byl příležitostí k tra-
dičnímu poděkování za práci našim pe-
dagogickým pracovníkům. Sdružení obcí 
Hlučínska ocenilo více jak 20 učitelů škol 
a školských zařízení zřizovaných obcemi 
v rámci Sdružení obcí Hlučínska. Město 
Hlučín mělo mezi oceněnými pět zástup-
kyň.

Ocenění se předávalo za dlouholetou tvůrčí pe-
dagogickou činnost a vyhodnoceny byly také 
výrazné pedagogické osobnosti roku. Za město 
Hlučín byly za dlouholetou tvůrčí pedagogickou 
činnost oceněny Miroslava Fotýnková ze ZŠ Dar-
kovičky, Marie Konečná ze ZŠ Hornická a Alena 
Gebauerová z MŠ Severní.  Společným jmenova-
telem práce těchto pedagožek je především aktiv-
ní a plně profesionální přístup při výchově dětí.   
Výjimečné jsou také svým přístupem ke spolupra-
covníkům. Jedná se totiž o učitelky s dlouholetou 
praxí, které se neváhají podělit o své zkušenosti s 
mladšími kolegy.

Jako výrazná pedagogická osobnost roku byla 
oceněna ředitelka Domu dětí a mládeže v Hlučíně 
Marcela Košáková. Ta působí ve funkci ředitel-

Ocenění hlučínských
pedagogů

ky už 23 let a kromě práce s mládeží vychovává 
také nástupce pro další externí pedagogickou prá-
ci. Stejné ocenění si převzala rovněž učitelka ZŠ 
v Darkovičkách Eva Fichnová, která se v rámci 

svých aktivit podílí na rozvoji školy a zkvalitnění 
výuky a je vzorem nejen pro své žáky, ale i kole-
gy. Blahopřejeme.

(mp)

Zleva: Alena Gebauerová, Marie Konečná, Pavol Kubuš, Eva Fichnová, Marcela Košáková, Miro-
slava Foltýnková

Čtěte na str. 7

Radoslav Adamec
Rozhovor s nestorem 
hlučínské hudební scény.

Po dvouleté odmlce se v Areálu čs. opev-
nění Hlučín-Darkovičky Slezského zem-
ského muzea opět koná oblíbená akce 
pořádaná ve spolupráci Armády ČR, 
Slezského zemského muzea a města Hlu-
čín. 

Pro milovníky vojenské historie a především 
malé i velké diváky jsou připraveny historické 
ukázky a let 1938 a 1945, které přiblíží histo-
rické dění na našem teritoriu. Kromě 12 útvarů 
AČR se představí také 7 klubů vojenské histo-
rie. K vidění bude i armádní technika. Nebude 
chybět tank T72, obrněný transportér Pandur a 
přelet letadel Alca, Albatros a vrtulníků MI 24 a 
MI 17 vzdušných sil. Návštěvníci si mohou pro-
hlédnout i pevnostní objekty Areálu čs. opevnění 
Hlučín-Darkovičky. 

„Letošní vojenská ukázka v Darkovičkách je 
součástí oslav 200. jubilea nejstaršího muzea u 
nás, Slezského zemského muzea, a i z tohoto dů-
vodu jsme přistoupili k obohacení programu o 
historické ukázky, které připravili naši odborníci 
ve spolupráci s kluby vojenské historie a Armá-

„Bunkry“ letos budou dou ČR. Jsem velmi rád, že se podařilo opět roz-
vinout spolupráci mezi armádou, městem a mu-
zeem,“ říká Antonín Šimčík, ředitel SZM.

„Akci považuji za důležitou součást prezentace 
naší armády. V letošním roce bychom rádi zdů-
raznili historický kontext, který připomíná tzv. 
malou mobilizaci v roce 1938. Rádi bychom 
také prezentovali významnou Opavsko–ostrav-
skou operaci, která byla jednou z nejdůležitěj-
ších vojenských akcí na našem území. V ne-
poslední řadě si letos připomínáme 100 let od 
vzniku čs. legií,“ přibližuje pozadí příprav ředi-
tel KVV Ostrava plk. Jaroslav Hrabec.

Pro ty, kteří vyrazí autem, bude připraveno par-
kování na hřišti v Darkovičkách a na ul. Jando-
vé ve směru na Darkovice při výjezdu z Darko-
viček.

Program:
10.00 hod. slavnostní zahájení
10.30 – 11.15 hod. historické ukázky
11.30 – 12.45 hod. ukázky soudobé  techniky AČR
13.00 hod. pietní akt – připomenutí památky kpt. Švarce (bunkr Obora)
od 13.30 hod. otevřen objekt MO-S 19 Alej
10.00 – 14.00 hod. prohlídka techniky a zbraní AČR
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Kulturní a sportovní akce a události v Hlučíně - květen 2014

Místo kytičky

n Pronajmu 1+1, ul. Cihelní, po rekonstrukci, 
balkón. Tel.: 736 451 834.

n Pronajmu - prodám garáž na ul. Okrajové. 
Dohoda jistá. Volejte 775 025 143.

n Prodám zahrádku v osadě Vinohradská 
(proti šterkovně). 777 239 496.

Přivítali jsme:
Veronika Petrušková *2014
Teodor Ferčák *2014
Lukáš Kopp *2013
Nikol Šimková *2013
Hugo Ralik *2014

Jubilanti:
Marta Chvějová *1923
Jan Darda *1933
Alfréd Koval *1926
Radoslav Adamec *1924

Rozloučili jsme se:
Anežka Nováková *1935
Arnošt Schneider *1940

Poděkování
Děkuji pohřební službě Breuer za vstřícnost a profesionální služby při zařizování pohřbu mého man-

žela Arnošta Schneidera. Oceňuji citlivý přístup všech zaměstnanců pohřební služby a tím jim patří můj 
veliký dík. Také děkuji Charitě Hlučín za jejich ochotu a péči.

Za celou zarmoucenou rodinu manželka, dcera a syn s rodinami

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za projevenou soustrast, květinové dary a za účast 
při posledním rozloučení s mou maminkou paní Anežkou Novákovou. Poděkování patří také pohřební 
službě Breuer za vzorné zajištění všech záležitostí souvisejících s uspořádáním pohřbu.

 Dcera s rodinou

Vzpomínka
Dne 6. 5. 2014 by se dožil náš milovaný syn, bratr, švagr a strýc pan Jiří Lasák z Hlučína 50 let.

Nikdy nezapomenou rodiče a sestra Andrea s rodinou.

3. 5. 9:00 MÁJOVÝ POCHOĎÁČEK – POCHOD Z D. BENEŠOVA DO HLUČÍNA
6.5. a 23.5. 16:30 KERAMICKÝ KLUBÍK DDM Hlučín
8.5. - 10.5. RYBÁŘSKÝ ZÁJEZD A DĚTSKÉ ZÁVODY NA TĚRLICKU (DDM Hlučín)
13.5. 16:00 KERAMICKÝ KLUB DDM Hlučín
13.5. 18:00 SVĚT OBJEKTIVEM JIŘÍHO TESLÍKA - AFRIKA TV Klub
16.5. 17:00 KLUB DRÁTOVÁNÍ DDM Hlučín
17.5. 17:00 DÁMSKÝ VEČER ANEB ŽENY ŽENÁM Domácí kavárna
17.5. - 18.5. HLUČÍNSKÝ TALENT Kulturní dům
20.5. 9:00 SETKÁNÍ MLADÝCH MALÍŘŮ-NATĚRAČŮ Mírové náměstí
23.5. MUZEJNÍ NOC A NOC KOSTELŮ
24.5. 18:00 MLADÍ MLADÝM aneb Majáles trochu jinak Mírové náměstí
24.5. 16:00 ROZTANČENÉ NÁMĚSTÍ Mírové náměstí
29. 5. NEKOUŘIT JE IN – AKCE PRO ZŠ KC
30.5. 8:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v areálu Záchranného útvaru HZS ČR
30.5. 15:00 HLUČÍNSKÝ TRAKAŘ SOLIDARITY Mírové náměstí
do 30.5. VÝSTAVA „H2O ANEB VODA VŠUDE KOLEM NÁS!“ DDM Hlučín
do 4.6. HÁČKOVANÝ SVĚT Muzeum



Možnost přistavení vozidla pro 8 osob.



Krajská výstava psů všech plemen mimo NO.

Klubová výstava se zadáváním CAC a KV: Klub
málopočetných dogovitých plemen, Klub Lhasa Apso ČR, 

Klub chovatelů tibetských španělů. Klubová výstava
s CAC bez KV: Klub Krátkosrstý ohař a Airedale teriér klub

Speciální výstava chovatelů a přátel psů Čau čau.

Sportovně rekreační areál v Hlučíně
10.5.2014

www.kynologie-kozmice.eu

XIX. Slezská
výstava psů




