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Lov se vydařil
Mladí vyznavači rybolovu
soutěžili na Těrlické přehradě

Děti sbíraly papír
Školáci v rámci Dne Země 
sesbírali 43 tun papírů!

Velký důvod ke spokojenosti mají děti a 
paní učitelky na základní škole v Darko-
vičkách.  V polovině května se za přítom-
nosti čestných hostů slavnostně otevřela 
nová přístavba školy. Oprav na samotné 
škole a jejím okolí bylo ale podstatně více.

Od loňského června probíhaly práce na komplet-
ním zateplení školy. Opravena byla část střechy a 
na jednom křídle budovy se vyměnila střešní kry-
tina. Nejvíce patrnou změnou je přístavba nového 
přízemního pavilonu. V něm vznikly dvě nové tří-
dy, ředitelna, toalety a také technická místnost. Při 
propojení obou budov se vybudovala nová šatna, 
která je vybavena praktickými šatními skříňka-
mi. Celý objekt školy je nově oplocen a příjemný 
vzhled budovy dotvářejí konečné terénní úpravy. 
Ne všechny úpravy jsou ale na první pohled pa-
trné.

„U školy je nová čistička odpadních vod. Pro od-
vádění dešťové vody ze střech jsme kvůli nevhod-
nému podloží museli místo plánovaného vsako-
vacího objektu vybudovat retenční nádrž. To nás 
trochu zdrželo při dokončením stavby. Vše ale na-
konec dobře dopadlo,“ přibližuje pozadí celé akce 
místostarosta Alfons Laňka, který po celou dobu 
stavby pravidelně kontroloval postup a kvalitu 
prací.

Děti si na slavnostní otevření připravily i malé vy-

Školáci v Darkovičkách
jsou spokojeni

stoupení a na jejich bezprostředním chování bylo 
vidět, že se v „nové“ škole cítí skutečně dobře.

Spokojeností se netajil ani starosta města Pavol 
Kubuš: „Investice do zateplení školních budov, 
které šly z dotačních titulů, se nám už vracejí v 
úsporách za energie. Myslím, že o děti a mladé 
rodiny je ve městě dobře postaráno. Hlučín patří 

mezi několik málo měst v republice, kde dokáže-
me zajistit školku všem zájemcům. Postavila se 
nová hřiště pro děti, organizují kroužky a máme 
celou řadu volnočasových aktivit pro mládež. 
Jsem přesvědčen, že investice do dětí je jednou 
z nejlepších, kterou můžeme pro společnost udě-
lat.“                                                                     (mp)

O víkendu 17. a 18. května se v Kulturním 
domě v Hlučíně konal další ročník tradiční ta-
neční soutěže Hlučínský talent, kterou organi-
zuje Dům dětí a mládeže Hlučín ve spolupráci s 
Kulturním centrem a městem Hlučín.

Na letošním, již 17. ročníku, vystoupilo více než 
700 účinkujících z téměř 30 souborů všech věko-
vých skupin, kteří přijeli ze širokého okolí, aby 
předvedli své sportovní a taneční umění podlo-
žené pilným tréninkem. Odborná porota rozdala 
ocenění ve čtyřech věkových kategoriích, zvlášť 
pro scénický tanec,  zvlášť pro moderní tanec a 
navíc ohodnotila nejlepší choreografii a kostýmy. 
DDM Hlučín chce vyjádřit dík všem, kteří pomá-
hali při přípravě a realizaci soutěže a především 
sponzorům, kteří do soutěže věnovali věcné a fi-
nanční prostředky: Pekařství Píšť GOBE, Linu-
xBox s.r.o., Lena hračky s.r.o., Core Trade, Mo-
torest a restaurace Laguna, Bar Grundig Milan 
Kania a Klia květinové studio Hlučín.

Veronika Novosadová,  DDM Hlučín

Hlučínský talent 2014 předvedl stovky soutěžících

Foto: Michal Schebestík

Zveme vás na zasedání
zastupitelstva města 
dne 19. června 2014

od 16:00 hod v kulturním domě

POZVÁNKA

POZVÁNKA
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V rámci pilotního projektu je v Darkovičkách zajišťován v let-
ním období svoz tříděného bioodpadu jednou za 14 dní.

Při posledním květnovém svozu se zjistilo, že někteří občané, pokud se jim 
bioodpad nevejde do nádoby na bioodpad, ho ukládají ještě v pytlích k těmto 
nádobám. Někteří zase než uloží bioodpad do nádoby, tak jej vloží do igeli-
tového pytle. 

Do nádoby na biodpad je nutné dávat pouze bioodpad – žádné pytle sem ne-
patří. Bioodpad není ukládán na skládku komunálního odpadu, ale na kom-
postárnu, kde se rozloží a je dále využíván. Igelitové pytle se nerozloží a 
zaměstnanci kompostárny nemají kapacitu na to, aby pytle z bioodpadu vy-
bírali. Pokud se zjistí, že je do nádoby na bioodpad uloženo cokoliv jiného, 
tak nádoba nebude vyvezena. Rovněž nebude svezen bioodpad uložený vedle 
nádob v pytlích. Tento bioodpad si buď občané musí odvést na separační dvůr 
nebo uložit do kompostéru či na kompost.

Upozornění občanům Darkoviček: Bioodpad do igelitů nepatří

Výtah z usnesení z 99. - 100. schůze Rady města Hlučína
Rada města Hlučína:
n projednala požadavek na zrušení sestavy svislého dopravního značení B1 

„Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ + E 13 „Text“, instalaci svislé 
dopravní značky IP10a) Slepá pozemní komunikace na komunikaci, na-
cházející se u budovy dřívější celní správy a rozhodla požadavku vyhovět.

n projednala požadavek Odborného učiliště a Praktické školy v Hlučíně na 
umístění dopravního značení na místní komunikaci vedoucí k její nákla-
dové rampě a rozhodla instalovat sestavu dopravních značek B29 „Zákaz 
stání“+ E8a „Začátek úseku“ a B 29 „Zákaz stání“ + E8c „Konec úseku“. 

n projednala návrh na zapojení města Hlučína do akcí „Evropského týdne 
mobility“ v roce 2014 a rozhodla návrh schválit.

n rozhodla o přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 120.000 Kč od Mo-
ravskoslezského kraje pro zřizovatele jednotky sboru dobrovolných hasi-
čů. 

n rozhodla vydat potvrzení o pokračování ve funkci ředitelů  Základních škol 
v Hlučíně – Hornická, Rovniny, Bobrovníky a MŠ Severní na dobu urči-
tou 6 let.

Redakční rada stanovila pravidla pro vo-
lební strany pro volby do zastupitelstev 
obcí v roce 2014. 

Prostor pro volební kampaň bude vyhrazen v říj-
novém vydání Hlučínských novin v následujícím 
rozsahu: každá volební strana dostane pro volební 
kampaň zdarma půl strany novin, za poplatek ti-
síc korun je možné dokoupit zbývající půl stranu, 
za poplatek 2 tisíce korun je možné dokoupit další 
stranu (celou stranu, ne jen její polovinu), celkový 
počet stran nemůže přesáhnout dvě strany.  

Informace k volbám do zastupitelstev obcí 
Město Hlučín v rámci programu preven-
ce kriminality nabízí zdarma bezpečnost-
ní řetízky na vchodové dveře. 

Nabídka se týká hlučínských občanů, kteří po-
bírají starobní nebo invalidní důchod a dále zdra-
votně postižených.  Bezpečnostní řetízky je možno 
instalovat v bytech i v rodinných domech. V přípa-
dě zájmu kontaktujte Ing. Terezu Kubinovou, odb. 
školství a kultury MěÚ Hlučín, dveře B101, e-mail: 
kubinova@hlucin.cz, telefon: 595 020 317, 725 
053 622. Hlásit se můžete do 15. června 2014.

Bezpečnostní řetízky zdarma 

Vážení spoluobčané,
pokud jste měli koncem května cestu přes ná-

městí, určitě jste si všimli nádherně kvetoucích 
kaštanů, které jsme vysadili před necelými čtyřmi 
lety na místě původních starých stromů. Přestože 
mnozí měli z této změny obavy, troufám si říci, 
že to byla určitě změna k lepšímu. V nejbližších 
letech dorostou do velikosti těch původních a 
navíc budou zdravější a hezčí. A tak je to v životě 
skoro se vším. Jednoho dne musí staré ustoupit 
novému. 

Každá reprezentace vedení města má své 
představy co pro město udělat a má samozřejmě 
zájem vědět co občany trápí. Již devět let se or-
ganizuje v kulturním domě veřejná diskuse, která 
stanoví 10 TOP problémů města. Názor co nej-
většího počtu občanů ověřujeme anketou. Letos 
se nám vrátilo přes 600 anketních lístků a musím 
říci, že mě výsledek nepřekvapil. Chtěli byste 
řešit plynulost silničního provozu na průtahu 
městem, vybudovat tělocvičny u základních škol 

v Bobrovníkách a Darkovičkách a pokračovat v 
budovávání cyklostezek. Stále se opakujícím pro-
blémem je znečištění ovzduší z kouřících komínů. 
Problémů je samozřejmě víc, ale hovořím o těch 
největších.

Otázkou je, zda je v možnostech města problé-
my vyřešit. Určitě pro to, stejně jako v minulosti, 
uděláme maximum. Názor občanů je ale důležitý 
nejen kvůli rozhodování o prioritách, ale také 
jako argument při žádostech na kompetentní 
orgány státu. Rádi bychom znali váš názor i na 
další záměry města. Aktuálně je to třeba na park 
volnočasových aktivit pro obyvatele sídliště Rov-
niny u školy. Psali jsme o něm v květnových novi-
nách a najdete jej na stránkách města. Těšíme se 
na vaše názory.

Teplé počasí je příslibem dalších kulturních 
akcí ve městě. Velké akce na náměstí proběhly 
už koncem května, ale já bych vás chtěl všechny 
pozvat poslední červnovou sobotu na tradiční 
slavnosti města. Kulturní centrum připravilo 

bohatý kulturní program, takříkajíc pro všechny 
věkové kategorie. Věřím, že se tam se spoustou z 
vás potkám.

Závěrem bych rád popřál všem žákům a studen-
tům vysvědčení, na které mohou být hrdi. Potěší 
mě, když se pochlubí i starostovi. 

Pavol Kubuš
starosta

O tom, že „bunkry“ stále táhnou, se pře-
svědčili ti, kteří navštívili předposlední 
květnovou sobotu Areál čs. opevnění Hlu-
čín-Darkovičky. 

Prezentace celkem dvanácti útvarů AČR a sedmi 
klubů vojenské historie se povedly a návštěvníci 
odcházeli viditelně spokojeni. 

Příští rok bude významný jako 70. výročí konce 
2. světové války, a tak je dobrou zprávou, že oblí-
bené „bunkry“ určitě zase budou. V minulých le-
tech se některé ročníky vynechávaly. 

Bunkry opět letos lákaly
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Město Hlučín, jako člen Národní sítě 
zdravých měst, uspořádalo dne 25. 3. 
2014 veřejné Fórum Zdravého města 
Hlučín. Občané se na něm vyjádřili k 
největším problémům města. 

Tyto TOP problémy byly následně ověřeny 
městskou anketou. Té se zúčastnilo přes 600 re-
spondentů, kteří stanovili konečné pořadí pro-
blémů, tak jak je vnímají samotní občané města. 

„Myslím, že výsledky ankety jsou výstižné. 
Dlouhodobě usilujeme o odlehčení dopravy při 
průjezdu městem. Problémem jsou především 
vjezdy z bočních komunikací na ul. Ostravskou 
u autobusového nádraží, kulturního domu nebo 
hřbitova. Probíhají projekční práce na vybudo-
vání světelné signalizace u autobusového nádra-

ží, ale řešíme i další kritická místa. Nejde tady 
jen o automobily, ale také o větší bezpečnost 
chodců,“ komentuje výsledky ankety starosta 
Hlučína Pavol Kubuš.

TOP problémy budou předloženy v září zastu-
pitelstvu města, které stanoví garanty zodpo-
vědné za řešení jednotlivých problémů. „Všemi 
problémy se budeme zabývat. Samozřejmě bu-
deme mít snahu získat i nějakou dotaci. Třeba na 
vybudování tělocvičen u škol v městských čás-
tech, které by využívaly nejen samotné děti, ale i 
lidé v rámci kondičního sportování. Menší akce, 
jako jsou navrhované opravy chodníků nebo 
oprava parkoviště, by neměl být problém zvlád-
nout z městského rozpočtu,“ uzavírá reakce na 
výsledek ankety starosta.                                 (mp)

TOP problémy města určila anketa

Město Hlučín, jako člen Národní sítě 
zdravých měst, se do celostátní kampaně 
„Dny bez úrazů“ v letošním roce zapojuje 
již posedmé. 

Veškeré aktivity „Národní sítě zdravých měst“ 
směřují k tomu, aby se občanům těchto měst co 
nejlépe žilo a aby jim samospráva k životu vytvo-
řila co nejvhodnější podmínky. Kampaň „Dny bez 
úrazů a zdraví“ je zaměřena zejména na prevenci 
úrazů, zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva, 
zvýšení informovanosti o civilizačních chorobách 
a s tím související osvětu. 

Úrazy bohužel představují stále velmi závažný 
zdravotnický ale i ekonomický a společenský pro-
blém na celém světě. Ve vyspělých státech jsou 
příčinou více než 40 % úmrtí dětí do čtrnácti let 
věku. Velké procento úrazů tvoří úrazy způsobené 
při dopravních nehodách, sportovních aktivitách, 
dále popáleniny, pády a v některých zemích i zra-
nění způsobená střelnou zbraní.

Bohužel i v České republice jsou dětské úrazy 
nejčastější příčinou úmrtí dětí a mladých dospě-
lých a třetí nejčastější příčinou úmrtí v celé po-
pulaci. Nemalou část úrazů tvoří skupina zrani-
telných účastníků silničního provozu, zejména 
chodců a cyklistů. Také senioři jsou ve zvýšené 
míře ohroženou skupinou.

Úrazům však lze částečně předcházet. Znalost 
všech okolností úrazů je důležitá pro omezování 
a předcházení vzniku těchto nežádoucích příhod a 
rovněž pro nastavení preventivních opatření.

I v České republice se v posledních letech rozši-
řují aktivity zabývající se problematikou preven-
ce dětských úrazů, díky kterým došlo v posled-
ních letech k mírnému zlepšení v úmrtnosti dětí v 
důsledku úrazů. Jednou z těchto aktivit je každo-
ročně pořádaná celostátní kampaň Dny bez úrazů, 
která probíhá v měsíci červnu.

V rámci této kampaně město Hlučín připravilo 
dvě osvětové akce pro školní mládež. Jako prv-
ní to jsou přednášky pořádané Českým červeným 
křížem pro žáky I. stupně základních škol o první 
pomoci a prevenci úrazů, které proběhnou od 13. 
do 20. června na šesti školách. 

Pro dospívající mládež jsme letos opět připra-
vili přednášky na velmi závažné a aktuální téma 
mentální anorexie, což je nemoc, která nastupu-
je nejčastěji v pubertě a adolescenci a postihuje v 
95% dívky. Vyznačuje se zejména odmítáním udr-
žovat svou tělesnou hmotnost na či nad minimál-
ní váhou vzhledem k věku a výšce.  BMI (Body 
Mass Index) klesá pod 17,5. Tuto extrémně níz-
kou hmotnost si nemocný způsobuje sám - odmí-
táním jídla, neúměrným cvičením, zvracením či 
užíváním projímadel. Přednášky na toto téma pro-
běhnou na všech hlučínských základních školách 
25. června. Přednášejícími budou tak jako v minu-
lých letech studenti Slezského gymnázia z Opavy, 
kteří se v rámci projektu Help P3 této problemati-
ce již dlouhodobě věnují. 

Soňa Prášková
koordinátor projektu Zdravé město

Dny zdraví a bez úrazů v Hlučíně

A jak anketa dopadla? Zde je deset městských TOP problémů:

1. Řešení plynulosti silničního provozu na instalaci semaforů na vybraných křižovatkách na průta-
hu I/56 městem

2. Vybudování tělocvičny u ZŠ Bobrovníky a ZŠ Darkovičky
3. Další budování cyklostezek ve městě v návaznosti na okolní obce
4. Řešení problému znečištění ovzduší lokálními zdroji topení (např. zveřejnění fotografií kouřících 

komínů na webu, příspěvek na pořízení ekologického kotle)
5. Rekonstrukce náměstí na sídlišti OKD u marketu Hruška
6. Pomoc pro občany, kteří se dostanou do krizové životní situace (řešení ubytování, poradenství)
7. Oprava chodníku v městském parku (pod tenisovými kurty) a vybavení parku hracími a cvičeb-

ními prvky
8. Využití městského parku ke kulturním akcím
9. Vybudování umělé horolezecké stěny
10. Oprava parkovací plochy na ulici J. Seiferta

Zastupitelstvo města přiděluje každým 
rokem osadním výborům 1 milion korun 
na investice. OV na OKD se snaží tyto pe-
níze rozdělovat přibližně stejně pro obě 
části sídliště.

V posledních letech se investovalo více na zá-
padní části sídliště, protože na východní se počítá 
s celkovou regenerací. Je na to zpracovaná pro-
jektová dokumentace, ale stále se čeká na dota-
ci od státu. Tu se městu zatím nedaří získat. OV 
proto v loňském a letošním roce navrhl dát peníze 
na zlepšení stavu hřiště u školy. Byla provedena 
rekonstrukce hřiště u školní družiny, všechny stá-
vající sportovní atrakce byly loni a letos zakoupe-
ny z peněz OV, u tělocvičny byl zpevněn příjezd 
a příchod a za milion by měla být do konce tohoto 
volebního období vybudovaná 200 m dlouhá bě-
žecká dráha. Početná návštěva dětí a využítí insta-
lovaných zařízení potvrzují, že se Osadní výbor 
OKD rozhodl správně.

Miroslav Kosík
předseda OV

Zpráva z Osadního výboru OKD

Kulturní centrum Hlučín ve spolupráci 
s KD Dolní Benešov připravilo na první 
květnovou sobotu zajímavou procházku  
na trase Dolní Benešov - Hlučínské jezero. 
Naštěstí se nenaplnily chmurné předpově-
di a přestože nebylo zrovna letní počasí, 
tak na trasu vyrazilo zhruba sedm desítek 
nadšených turistů.

Na účastníky čekala 7,5 km trasa v hezkém pro-
středí okolí ochranné hráze Dolního Benešova s 
cílem v restauraci Laguna na Hlučínské štěrkov-
ně. Tempo si každý udával sám podle svých mož-
ností. V cíli na všechny účastníky čekaly vynika-
jící klobásky a  deset turistů bylo vylosováno a 
obdarováno cenami, které věnoval Odbor životní-
ho prostředí a komunálních služeb města Hlučína. 
Nechyběla ani láhev vína, kterou přispěla majitel-
ka restaurace Laguna. 

Pro organizátory byl nultý ročník příležitostí k 
otestování celkové organizace před prvním roč-
níkem, který odstartuje 8. května 2015. Ověřili si 
délku tratě, čas za jaký ji účastníci absolvují a zva-
žovali také případné rozmístění stanovišť na trati.

Nezapomeňte si termín pochodu poznamenat do 
kalendáře, protože si myslíme, že „Májový po-
choďáček“ se stane tradiční akcí do budoucna.

(mp)

Nultý ročník Májového pochoďáčku
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13. června uplynou 4 roky, co nás tra-
gicky opustil náš kolega Radim Hoff ze 
Záchranného útvaru HZS ČR. Na jeho 
památku a podporu jeho rodiny se usku-
tečnila cyklistická akce příslušníků HZS 
ČR.

Za tři dny ujelo 40 cyklistů (ze Záchranného 
útvaru HZS ČR, HZS Moravskoslezského, Krá-
lovéhradeckého, Olomouckého a Zlínského kra-
je) napříč republikou od Zbirohu do Hlučína přes 
Lázně Bohdaneč a Prostějov celkem 447 km.

Poslední den se peloton taktéž zastavil ve Štíti-
ně u Opavy na místě posledního odpočinku Ra-
dima Hoffa.

Výše startovného byla dobrovolná a konečná 
vybraná částka se vyšplhala na 16 300 Kč. Ob-
nos byl předán rodině Radima Hoffa za přítom-
nosti velitele ZÚ HZS ČR plk. Ing. Radima Ře-
hulky a ředitele HZS Moravskoslezského kraje 
plk.Ing. Zdenka Nytry.

Poděkování patří pořádajícímu Sportovnímu 
klubu HZS Moravskoslezského kraje společně 
s HZS Moravskoslezského kraje, Záchranným 
útvarem HZS ČR a Českou hasičskou sportov-
ní federací, a taktéž za poskytnuté ubytování In-
stitutu ochrany obyvatel Lázně Bohdaneč a HZS 
Olomouckého kraje.

Marek Pjaták

První ročník Memoriálu Radima Hoffa 2014 v cíli

Česká asociace hasičských důstojníků vy-
hlašuje již tradiční Den požární bezpeč-
nosti. Vyhlášené datum není náhodné, 
jedná se o pátek, na nějž připadá 13. den 
v měsíci, což bude v letošním roce právě 
na 13. června. 

Cílem této akce je účinným způsobem propago-
vat požární ochranu formou preventivně výchov-
né činnosti směřující k předcházení vzniku požá-
rů, poukazovat na činnosti a chování způsobující 
požáry a také na to, jak se chovat v případě vzni-
ku mimořádné události. Součástí akce by mělo být 
rovněž seznámení občanů s možnostmi elimina-
ce následků případného požáru a to např. instala-
cí jednoduchých technických zařízení ke včasné-
mu zjištění a ohlášení vzniku požáru nebo úniku 
plynu. 

V rámci této akce dne 12. 6. 2014 v 9:00 proběh-
ne Mezinárodní taktické cvičení jednotek požár-
ní ochrany České republiky a Polské republiky na 

státním zámku Hradec nad Moravicí a to na Bílém 
zámku. V rámci Dne požární bezpečnosti bude na 
požárních stanicích Hasičského záchranného sbo-
ru Moravskoslezského kraje Územní odbor Opava 
v Opavě, Hlučíně a Vítkově probíhat „Den otevře-
ných dveří“ v čase od 9 do 14 hod. Návštěvníkům 
bude předvedena hasičská technika a pro děti bu-
dou společně s „Dráčkem Hasíkem“ připraveny 
soutěže a sladké odměny.

Dobrovolní hasiči rovněž připravují zajíma-
vé akce. Např. JSDH Hradec nad Moravicí dne 
13. 6. 2014 od 9 do 12 hod. připravuje program 
pro základní školy a od 14:00 statické a dynamic-
ké ukázky požární techniky a soutěže pro širokou 
veřejnost.

JSDH Hrabyně pořádá v době od 8:00 do 12:00 
hod. na své stanici statické ukázky požární techni-
ky, prohlídku stanice a soutěže pro děti.

Kamil Pastuszek
  ředitel HZS MSK ÚO Opava

Den požární bezpečnosti otevře stanice veřejnosti

I přes náhlé zdravotní komplikace, kte-
ré zamíchaly v sestavě družstva, navíc  o 
jednoho hasiče oslabeni, vyrazili hlučín-
ští dobrovolní hasiči na 11. ročník soutěže 
hasičů v záchranářských disciplínách Ra-
llye Hamry 2014.

Chuť zúčastnit se této soutěže byla značná, ne-
boť hlučínská jednotka chtěla obhájit loňské prv-
ní místo. V letošním roce se na start této zajímavé 
soutěže, kde jsou připraveny úkoly simulující re-
álné zásahy, postavilo 14 družstev z Olomoucké-
ho a Moravskoslezského kraje.

V průběhu soutěže hasiči postupně plnili 7 úkolů 
a dočkali se i "překvapení". Tím byla sestava pí-
semných testů k prověření znalostí ze všech oblas-
tí hasičské odbornosti: od základních znalostí ha-
siče, přes spojení, obsluhu motorových pil, první 
pomoc, až po znalosti strojníků a velitelů. Celou 
soutěž absolvovali hlučínští hasiči s vybavením, 
které mají v dopravním automobilu.

Obhájili dobrovolní
hasiči loňské první místo?

Velitel jednotky a současně soutěžního týmu 
Martin Türke popsal soutěž takto: "Na začát-
ku rallye jsme obdrželi mapové podklady a in-
strukce k plnění úkolů. Následoval společný start 
všech družstev s přesunem na jednotlivá stanovi-
ště. My jsme začali zásahem ve stájích, kde byli v 
boxu dva koníci a zraněné děti, jedno s ukousnu-
tým prstem. Naším úkolem bylo správně je oše-
třit, vyvést koně a předat zraněné osoby rozhod-
čím. Po rozpravě s rozhodčími jsme vyrazili dále 
po stanovené trase. Postup se vždy opakoval (pří-
jezd na místo zásahu, zjištění, co se stalo, rozhod-
nutí o postupu řešení, provedení zásahu a pře-
dání zachráněných osob rozhodčím), ale situace 
byla pokaždé jiná: likvidovali jsme požár sklepa 
v bývalém OP Prostějov, řezali strom přes cestu, 
zachraňovali osobu ze střechy budovy, vyprošťo-
vali zraněné z výkopu, který jsme museli před tím 
správně zajistit, ze zřícené budovy, z havarované-
ho vozidla a poslední činností byla záchrana to-
noucích. Ve večerních hodinách přišlo vyhlášení 
výsledků, které s výrazným bodovým rozdílem 
potvrdilo loňský úspěch."

Jednotka SDH Hlučín opět dokázala tuto soutěž 
vyhrát. Potvrdila tak vynikající připravenost dob-
rovolných hasičů na řešení mimořádných zásahů, 
které mohou nastat. Na této soutěži je v družstvu 
povolen pouze jeden profesionální hasič, takže 
se v ní skutečně jedná o dovednosti a schopnos-
ti hasičů dobrovolných. Řada z nich má za sebou 
spoustu specializačních kurzů, např. pro práce ve 
výškách, na vodě, ve vyprošťování, v první pomo-
ci, mají odbornou způsobilost k obsluze speciální 
hasičské techniky.

Úspěchy v této i podobných soutěžích, kterých 
členové JSDH Hlučín dosahují průběžně, jsou pro 
občany Hlučína jasným signálem, že se na své 
dobrovolné hasiče mohou spolehnout.

Máte v domě sršní hnízdo nebo jste si 
zabouchli? Od konce loňského roku po-
skytuje Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů v Hlučíně, Bobrovníkách a Dar-
kovičkách pomoc při problémech, které 
vás mohou potkat. 

Pokud se potřebujete zbavit obtížného hmyzu 
nebo otevřít domovní dveře, tak je možné využít 
jejich služeb. Od listopadu 2013 vyjeli hasiči ke 
zpřístupnění bytu v sedmi případech. Služba je 
placená, ale pouze za nutné náklady a částka se 
v takovýchto případech pohybuje kolem 200 Kč.

Likvidace obtížného hmyzu
JSDH Hlučín, velitel jednotky Bc. Martin Türke, 
tel. 724 904 566
JSDH Bobrovníky, velitel jednotky Miroslav Ba-
lada, tel. 773 747 330
JSDH Darkovičky, velitel jednotky Radek Bun-
ček, tel. 605 849 045

Zpřístupnění uzavřených prostor (zabouch-
nuté dveře bytu)
JSDH Hlučín, velitel jednotky Bc. Martin Türke, 
tel. 724 904 566

Hasiči pomohou s hmyzem i zapomětlivostí
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Nedávno jsem na náměstí našel bezkon-
taktní platební kartu. Sám mám z podob-
né situace hrůzu, protože se mi vybavují 
katastrofické scénáře, kdy nějaký snaživec 
obchází s mou kartou obchody a v klidu si 
bez PINu nakupuje.  Zavolal jsem do ban-
ky, aby si ji u mě mohl majitel vyzvednout. 
Jaké bylo mé překvapení, když mi řekli, 
abych ji znehodnotil, že vydají novou. Při-
mělo mě to k zamyšlení, co s nalezenými 
věcmi dělat.

Když něco najdete, pak máte v podstatě dvě mož-
nosti. Vrátit nalezenou věc majiteli nebo ji ode-
vzdat přímo na městském úřadě, případně policii. 
Pokud máte dilema, zda má smysl nalezenou věc 
vůbec odevzdávat a raději nezvolit třetí možnost, 
tak by vám mohlo přijít vhod připomenutí znění 
zákona. Zde je jasně uvedeno, že kdo ztracenou 
věc najde, je povinen ji vydat vlastníkovi. 

Pokud si přesto věc necháte, dopouštíte se tak 
přestupku nebo v případě větší hodnoty nálezu do-
konce trestného činu, kde by byl případný postih 
citelnější. Ale dost teorie a pojďme k praxi. 

Každý rok evidují pracovnice Městského úřadu 
v Hlučíně několik desítek nalezených věcí. Mezi 
pomyslnou topku se bezesporu řadí různé doklady. 
Nejedná se přitom jen o klasické občanské nebo 
řidičské průkazy, ale různé zákaznické karty, prů-
kazky zdravotního pojištění, průkazky do kniho-
ven, MHD a různých spolků nebo dokonce rodné 
listy. Ztrácí se také smlouvy o pojištění, technic-
ké průkazy k autům, tankovací a bankovní kar-
ty, spousta peněženek a samozřejmě klíče a brý-
le. Nedávno pracovnice úřadu vydávaly doklady, 
které naše občanka ztratila až někde ve Francii a 
svou majitelku si našly prostřednictvím české am-
basády. Pokud si myslíte, že si doklady na úřadě 
jen vyzvednete, tak vás musím zklamat. Doklady, 
jako jsou občanka, řidičák nebo pas, vám na úřadě 
nevrátí. Tyto doklady si musíte znovu vyřídit. Bo-
hužel, tak zní zákon. 

Samostatnou kapitolou ztracených předmětu jsou 
„dopravní prostředky“. Na městském úřadě byste 
si mohli prohlédnout spoustu nalezených kol, ať 
už silničních nebo horských, ale výjimkou není ani 

motorka zn. Babeta. Zatím na úřad nepřišel ni-
kdo, kdo by našel automobil, ale mohu vás ujistit, 
že různých dálkových ovladačů k autům byste tu 
našli celou řadu. Není bez zajímavosti, že některé 
nálezy jsou prověřovány státní policií, zda nesou-
visí s trestnou činností. Třeba s nějakou krádeží. 
V nemálo případech se tak už podařilo určit pů-
vod nalezené věci.

Určitě bych na tomto místě neměl opomenout 
pochválit řadu velmi poctivých nálezců. Zrovna 
nedávno jeden z nich vrátil na úřadě jen tak vol-
ně pohozenou hotovost v hodnotě několika tisíc 
korun. Rekord ale určitě patří nálezci, který ode-
vzdal na úřad 10 tisíc korun, které někdo nechal 
nevyzvednuté v bankomatu na náměstí. Naštěstí 
tady nebyl problém majitele rychle najít. Jak se 
mu to mohlo stát? Prý vám do vybírání peněz z 
bankomatu nesmí zazvonit 2x mobil, nemáte být 
už deset minut někde jinde a taky byste neměli 
mít kousek od bankomatu nastartované auto. 

No a když už hovořím o autech, tak bych neměl 
zapomenout na kategorii „Audio vizuální a ko-
munikační technika“. Tady bychom mohli zařadit 
především autorádia, magnetofony, reprobedny, 

mobilní telefony různých značek, MP3 přehráva-
če, radiostanice, fotoaparáty a dálkové ovladače.

To už se ale dostáváme k další kategorii, kterou 
bych pracovně nazval „Rarity“. Mezi nimi určitě 
vévodí odborně navrtaný a vypáčený trezor, kte-
rý někdo pohodil do křoví. Protože se nepodařilo 
vypátrat majitele a nikomu nechybí, tak skončil 
mezi nalezenými věcmi na městském úřadě. Ur-
čitě bych tady zařadil také tři kusy elektromotorů 
v celkové váze bezmála 200 kg, zlatý prsten nebo 
igelitku nalezenou v Lídlu s vanilkovým pudin-
kem a 4 rohlíky. 

Nově je od letošního roku každý nález zveřejněn 
na úřední desce Městského úřadu Hlučín. Součas-
ná právní úprava dává nálezci možnost vyjádřit na 
úřadě zájem o nalezenou věc. Pokud se o věc do 
jednoho roku nikdo nepřihlásí, může pak nálezce 
nakládat s věcí jako poctivý držitel. Pokud se při-
hlásí majitel po uplynutí jednoho roku, ale do tří 
let od vyhlášení nálezu, tak se mu věc vydá. Za-
platí ale náklady na úschovu a nálezné. Po třech 
letech se už nálezce definitivně stává vlastníkem 
věci.                                              

  Miroslav Pech

Město Hlučín spolu s Komisí pro tělový-
chovu, sport a volný čas mládeže a Komisí 
pro kulturu a školství upozorňuje na změ-
nu ve vyhlášení výzvy k nominaci na oce-
nění jednotlivců, kolektivů a výrazných 
osobností města Hlučína v oblasti sportu, 
kultury a dalších součástí veřejného živo-
ta za rok 2014.

Návrhy mohou  podávat tělovýchovné jednoty, 
sportovní kluby, školy, školská zařízení, kulturní 
a ostatní organizace mající sídlo na území měs-
ta Hlučína a  jeho městských částí Bobrovníků a 
Darkoviček  a také občané města Hlučína a jeho 
městských částí, a to průběžně během  roku 2014 
(nejpozději však do 31. 1. 2015). 

Návrhy podávejte po dosažení velmi dobrého 
výsledku (sport) nebo po realizaci významného 

kulturního počinu či na základě dlouhodobě tr-
vajících úspěšných kulturních aktivit nebo za vý-
znamný přínos v jakékoliv oblasti veřejného živo-
ta ve městě Hlučíně. 

Nominovat lze reprezentanty nebo osobnosti s 
trvalým bydlištěm v Hlučíně, kteří se výrazně za-
sloužili o zviditelnění města Hlučína a jsou-li re-
gistrováni v SK nebo TJ (sport) nebo jsou-li členy 
kolektivu či souboru působícího ve městě Hlučí-
ně (kultura).

V návrhu na ocenění uveďte: jméno a příjmení 
nominovaného (u kolektivu název organizace), 
datum narození nominovaného včetně jeho adresy 
bydliště (u kolektivu sídlo organizace), zdůvod-
nění nominace včetně uvedení kategorie nomina-
ce. Nezapomeňte také uvést údaje o navrhovateli: 
jméno, příjmení, adresa. 

Návrhy odevzdávejte na odbor školství a kultury 
Městského úřadu Hlučín, Mírové náměstí 24, 748 
01  Hlučín (paní Bc. Petra Řezáčová, dveře č. B 
101), případně zašlete elektronicky na e-mail: re-
zacova@hlucin.cz (kontakt pro telefonické dota-
zy: 595 020 293). 

Vyhodnocení  v roce 2015 se uskuteční formou 
„Slavnostního přijetí starostou města Hlučína“.

Návrhy lze podávat v těchto kategoriích:

1. Kategorie za přínos v oblasti sportu: jednotliv-
ci, kolektivy, trenéři, funkcionáři

2. Kategorie za přínos v oblasti kultury: jednotliv-
ci, soubory

3. Kategorie „Výrazná osobnost roku ve městě 
Hlučíně“

Rozhodněte i vy o tom, kdo bude osobností města pro rok 2014
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V rámci aktivit Zdravého města Hlučín 
uspořádalo město ve spolupráci s Kultur-
ním centrem Hlučín fotokurz pro začáteč-
níky, do kterého se přihlásilo 20 amatér-
ských fotografů. 

Podařilo se nám přesvědčit fotografku Naďu 
Hladišovou, aby se ujala funkce lektorky. A byla 
to vynikající volba. Fotokurz probíhal v měsíci 
únoru a březnu v televizním klubu na hlučínském 
zámku. Paní Hladišová rozvrhla kurz do pěti lek-
cí, ve kterých nechyběla ani trocha teorie. Probíra-
li jsme zejména základy kompozice, jak fotogra-
fovat makro, květiny, drobné předměty, co je to 
produktová fotografie, vyzkoušeli jsme si focení 
ve světelném stanu. Ale teorie byla vždy spojená s 
praktickým cvičením. V dalších lekcích jsme foto-
grafovali krajinu a architekturu, zaměřili jsme se i 
na noční fotografování, následovala reportážní fo-
tografie a portrét, focení dětí a focení ve studiu. 

Na poslední lekci jsme se seznámili s úpravou 
fotografií ve Photoshopu, s  fotoknihami, s nej-
častějšími chybami při fotografování a jak vybírat 
fotografie, když je chcete poslat do soutěže. Jako 
jedna z účastníků kurzu musím říci, že mi její rady 
a informace o fotografování hodně pomohly. Mu-
sím ale říci, že kladné ohlasy jsem zaznamenala 
od všech absolventů kurzu. Z fotografií účastníků 
kurzu vznikla výstava v Červeném kostele. Paní 
Nadě Hladišové chceme tímto poděkovat za ve-
dení kurzu a doufáme, že tento kurz nebyl posled-
ním.

Soňa Prášková

Jednička s hvězdičkou
pro fotografický kurz

Vernisáž výstavy proběhla v Červeném kostele

V rámci kampaně ke Dni Země uspořáda-
lo město Hlučín každoroční soutěž škol ve 
sběru starého papíru. Množství nasbíra-
ného papíru se pohybuje každý rok kolem 
40 tun a i letos žáci nasbírali skoro 43 tun 
papíru. Vítězové si v polovině května pře-
vzali přímo na radnici odměny z rukou 
starosty Pavola Kubuše. 

Celkem se soutěže zúčastnily 4 školy. Nejví-
ce papíru nasbírali žáci základních škol z Rov-
nin a Hornické. Na každé z nich kolem 15 tun. 
Aby bylo hodnocení spravedlivé, tak se přepočí-
tává nasbíraný papír na jednoho žáka. Z vítězství 
se proto nakonec radovali školáci z Bobrovníků, 
kteří shromáždili přes 3 tuny papíru. „Pro odvoz 
papíru jsme určili dva termíny. Děti za pomoci ro-
dičů donesly papír, který nám následně pomohli 
odvézt místní hasiči do sběrny. Sběr papíru má u 
nás na škole už dlouhou tradici a letošní vítězství 
bude žáky určitě motivovat i v příštím roce,“ říká 
ředitelka školy Veronika Mrázková.

Letošního ročníku se nezúčastnili žáci ZŠ v Dar-

Školáci soutěžili ve sběru papíru

kovičkách, kteří loni soutěž vyhráli. Na škole 
probíhala velká přestavba a tak měli jiné staros-
ti. Určitě s nimi ale musíme do budoucna počítat. 
Zástupci vítězných škol byli pozvání na radnici, 
kde si převzali ocenění. Do škol tak putovaly nové 
knihy a vítězové si odnesli odměnu ve výši 3 tisí-
ce korun. „Za výhru si pořídíme softbalové rakety. 
Děti je využijí na hřišti a na zahradě,“ prozrazuje, 
jak s penězi naloží, paní ředitelka Mrázková.

(mp)

ZŠ Rovniny opět ukazuje své talenty

Dne 15. května se na Základní škole 
Hlučín Rovniny konal již 9. ročník tra-
diční Jarní show. Výtěžek z dobrovolné-
ho vstupného byl vždy použit na dobrou 
věc. 

Jednou jsme přispěli lidem zasaženým po-
vodní, financovali jsme také studium afrického 
chlapce, část peněz byla zaslána do Japonska, 
které bylo postiženo vlnou tsunami. Nyní částka 
poputuje na konto nadace Dobrý anděl. 

Pro letošní ročník jsme si připravili bohatý 
program se spoustou různých čísel od zpěvu až 
k tanci, pro naši školu typickým způsobem- V 
průběhu ledna se na chodbách objevily plakátky 
s výzvou, ať se přihlásí ti, kteří chtějí ukázat své 
dovednosti. Všichni, kteří se dobrovolně při-
hlásili, se scházeli po dlouhou dobu na spoustě 
zkoušek pod dohledem paní učitelky Holé a Ka-
dlecové, kterým tímto za celou přípravu a prů-
běh celé akce děkujeme. 

Unikátní bylo vystoupení, které si připravily 

děti od 3. do 9. třídy, obsahující zpěv, který byl 
doprovázen originální hrou na kelímky. Všech-
na čísla jsme si neskutečně užívali a jsme velice 
rádi, že se tato akce koná každý rok a my mů-
žeme s radostí ukázat nové talenty naší školy. 
Celou akcí nás provázela moderátorská dvojice 
Vojtěch Pudich a Jakub Jánský.

 Letošní ročník byl jiný tím, že se Jarní show 
nekonala v hlučínském kině, ale v prostorách 
bývalých šaten školy, oživených malbami žáků 
paní učitelky Viltavské a výstavou práce našeho 
foto kroužku pana učitele Hartmanna. K dobře 
vypadající scéně přispěla kvalitní zvuková i svě-
telná aparatura a také podium zapůjčené Kultur-
ním domem Hlučín. 

Připravuje se i oficiální sestřih z celé akce na-
točený kamerami České televize. Letošní Jarní 
Show se vydařila a už se všichni moc těšíme na 
příští jubilejní 10. ročník. 

Hana Paskudová
Jan Tégláš

Poděkování
Děkuji všem příbuzným, přátelům, známým a 
sousedům za účast, květinové dary a projeve-
nou soustrast na pohřbu mého drahého zesnulého 
manžela, pana Juraje Zeliny, který se konal dne 
3. 5. 2014. Rovněž děkuji panu kaplanovi Mgr. 
Krzysztofu Szewczykovi za důstojný průběh ob-
řadu a pohřební službě Breuer, s.r.o. za velmi pro-
fesionální a přitom citlivý přístup. 

Za zarmoucenou rodinu
manželka Helena
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V posledních třech letech se postupně za-
teplily hlučínské školy na Rovninách, 
Hornické, v Bobrovníkách a Darkovič-
kách. Úspory energií se pohybují kolem 
50 procent a město tak ušetří za vytápění 
více jak 1,5 mil. korun ročně. Na poslední 
škole, Základní škole dr. M. Tyrše, začaly 
práce počátkem května.

Čilý stavební ruch nemohl přehlédnout každý, 
kdo měl v květnu cestu kolem „Tyršovky“. Prá-
ce na zateplení školy budou probíhat až do konce 
září. Největší objem prací má firma v plánu zvlád-
nout v průběhu letních prázdnin, aby co nejméně 
narušila výuku. „Zateplena bude postupně hlav-

ní budova, tělocvična, jídelna a spojovací krčky. 
Střecha hlavní budovy, tělocvičny a jídelny bude 
zateplena v podkroví volně loženou izolační va-
tou. Samotné spojovací krčky pak polystyrenem s 
novou krytinou z asfaltové lepenky, protože mají 
plochou střechu. Hlavní budova je podsklepena a 
po odkopání se zateplí i suterénní zdivo,“ přibli-
žuje rozsah prací místostarosta Alfons Laňka. 

Můžeme jen dodat, že na jednotlivých objektech 
budou také vyměněna všechna okna a celková 
oprava se dotkne i nových parapetů, svodů, žla-
bů a hromosvodů. Převážná část prostředků bude 
hrazena z Operačního programu Životní prostředí. 

(mp)

Poslední škola ve městě se zatepluje

Počátkem května proběhlo již tradičně 
v klubech seniorů setkání u příležitosti 
oslav Dne matek. Jednalo se o kluby: Hlu-
čín, Hlučín-Darkovičky, Hlučín-Bobrov-
níky, Vrablovec. 

Setkání obohatily svým vystoupením děti z míst-
ních mateřských a základních škol, které všem 
přítomným ženám zazpívaly, zatančily a zahrály. 
S přáním a květinami již tradičně přišli starosta 
Pavol Kubuš a místostarosta Alfons Laňka, spo-
lu s koordinátorkou komunitního plánování Hlu-
čínska Terezou Kubinovou. Zábava probíhala v 
přátelském duchu, kde vládla dobrá nálada a ne-
chyběl ani tanec. Tato milá setkání byla nejen pro-
jevem úcty, ale také příležitostí k příjemně strá-
veným chvílím. Věříme, že v této tradici budeme 
pokračovat i v letech budoucích. 

Den matek

Předposlední květnovou sobotu se na ná-
městí konaly dvě velké akce – Roztančené 
náměstí a Mladí mladým. Polední bouř-
ka slila vodou celé náměstí, ale jak rych-
le přišla, tak také rychle odešla.  Doslova 
letní teploty a nebe bez mráčku přilákaly 
na náměstí více jak dvě stovky diváků. Ti 
se zájmem sledovali maratón tanečních a 
pohybových aktivit, stejně jako zajímavý 
kulturní program.

Při Roztančeném náměstí se na provizorní taneč-
ní ploše představil taneční soubor Ritmo Rych-
vald, vystoupily mažoretky Paprsky z Hlučína, 
ukázky juda předvedly děti z Domu dětí a mláde-
že Hlučín, které se navíc prezentovaly tanečním 
vystoupením. Roztančené náměstí ale není jenom 
o pasivní podívané. Každoročně se do něj pod ve-
dením lektorky Zuzky Jačaninové aktivně zapojí 
také děti a dospělí. Děti okamžitě zaplnily celou 
taneční plochu a nakonec si pět vylosovaných od-
neslo cenu - plyšovou hračku. Milým překvape-
ním bylo zapojení asi tří desítek dospělých účast-
níků do cvičení Zumby. Dvacetiminutové cvičení 
v rychlém tempu bylo ukončeno losováním a třem 
výhercům předal patron akce místostarosta Alfons 
Laňka malou pozornost od města Hlučín. Vyloso-
vaní ještě navíc na podiu ještě svedli bitvu o hlav-
ní cenu - poukaz na víkendový pobyt pro dvě oso-
by. 

Po slunečném začátku deštivý konec

Hned poté následovala akce Mladí mladým. Tato 
plejáda zábavy byla určena právě mladým. Zámě-
rem pořadatelů byla nejen prezentace hudebních 
kapel, ale také doplňující kulturní program, o kte-
rý se postarali žáci místních základních škol, a to 
zejména členové Žákovského parlamentu města 
Hlučína.

 Určitě byla škoda, že svým vystoupením neobo-

hatili program také žáci gymnázia a ZŠ Hornická.
V programu vystoupily kapely Rusty Fox a FiHa. 

Bohužel kvůli nepřízni počasí již nemohly vystou-
pit Tři sestry Banditos se svou ohňovou show. I 
přesto byla atmosféra výborná, všichni přítomní 
se dobře bavili. 

A tak nezbývá než konstatovat: „Tak snad zase 
příště...“
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Druhou květnovou sobotu 10. 5. 2014 si 
skupina nespokojených občanů z Bob-
rovníků, Malánek a Hlučína naplánovala 
akci, jejímž cílem bylo provedení vyčiště-
ní prostor u  komunikací okolo Hlučína.

Skupina si zajistila dopravní prostředek k odvo-
zu odpadu, ochranné pomůcky, reflexní vesty a 
Městský úřad v Hlučíně vyšel vstříc poskytnutím 
igelitových pytlů a možností uložit nasbíraný od-
pad na sběrném dvoře, kde byla rovněž domluve-
na provozní doba tak, aby bylo možno nasbíraný 
odpad předat i v odpoledních hodinách do doby 
skončení akce.

Přestože se v ranních hodinách nad Hlučínem 
vyskytla malá dešťová přeháňka, tak v 8 hodin 

Akce nespokojených občanů byla již skupina připravena začít se sběrem po 
obou stranách silnice vedoucí z Malánek do Hlu-
čína. Tuto trasu se podařilo od naházeného odpa-
du, který byl tvořen zejména PET láhvemi, PVC 
obaly, plechovkami, láhvemi, ale i pneumatikami 
a plastovými součástmi motorových vozidel vy-
čistit v průběhu dopoledne.

Odpoledne skupina pokračovala podle plánu se 
sběrem odpadu po silnici č. 56 vedoucí z Hlučína 
na obec Kozmice.  Druhá část skupiny se vyda-
la po ulici Jahodové směrem k SRA Hlučín. Kro-
mě stejného složení odpadu jako dopoledne se na 
této trase vyskytla místa, např. pod železničním 
viaduktem, na nichž se nacházel odpad značných 
rozměrů a hmotnosti, jako byly např. pneumatiky 
z nákladních vozidel apod., na nějž pytle nesta-

čily, ale i tento odpad byl naložen a odvezen na 
sběrný dvůr. Podobná situace byla i na ulici Jaho-
dové, na níž se i přes idylický název ulice nachá-
zela spousta různého odpadu, včetně domovních 
odpadků a to zejména v nízkém porostu nacháze-
jícím se v 300 metrovém úseku vlevo před oploce-
ním areálu. Tohoto odpadu bylo tolik, že se poda-
řilo naplnit všechny igelitové pytle a akce tak byla 
kolem 16 hodiny ukončena.

Doufáme, že vyčištění okolí silnic a zejména pří-
jezdové komunikace k SRA přispěje ke zkvalitně-
ní pocitu při trávení volného času a odradí některé 
nezodpovědné spoluobčany v pokračování zne-
čišťování svého okolí. Proto prosíme občany, aby 
využívali služeb sběrného dvora podporovaného 
městem a nevyhazovali odpad do přírody.

Senioři navštívili Valašsko
Dne 21. května 2014 se uskutečnil zájezd pro seniory, který po-
řádalo město Hlučín v rámci Komunitního plánování Hlučín-
ska. Přes čtyřicet seniorů doprovázel i v letošním roce pan Ar-
nold Dudek. V roli skvělého průvodce naše společné cestování 
doplňoval svým zasvěceným a poutavým výkladem.

První zastávkou bylo Valašské Meziříčí. Nechyběla okružní jízda tímto 
městem a také pěší okruh historickým centrem včetně prohlídky památek 
např. farního kostela Nanebevzetí Panny Marie, zámku Žerotínů, renesanční 
radnice, barokní sýpky a dalších. Druhou zastávkou byla Moravská gobelí-
nová manufaktura, kde seniory čekala exkurze v gobelínové, kobercové a re-
staurátorské dílně a prohlídka Muzea gobelínů. Většina seniorů také využila 
možnosti občerstvení v Schlattauerové kavárně. Třetí zastávkou byla přehra-
da Bystřička, kde se senioři prošli po 170 m dlouhé kamenné hrázi.

Následoval oběd, který byl připraven ve stylové valašské restauraci. V od-
poledních hodinách nás čekala čtvrtá zastávka, a to Nový Hrozenkov, kde 
jsme navštívili expozice salašnictví a Valašské galerie. Ve Velkých Karlovi-
cích jsme se prošli centrem pasekářské obce a navštívili jsme Karlovské mu-
zeum. Poslední zastávkou byla Soláň. Plní dojmů z nových poznatků a mi-
lých setkání jsme se vrátili ve večerních hodinách domů do Hlučína.

Odborné učiliště a Praktická škola v Hlu-
číně ve spolupráci se Sdružením přátel 
školy při OU a PrŠ v Hlučíně uspořádaly 
ve dnech 19. - 21. května 2014 již III. roč-
ník setkání žáků učebního oboru malíř-
-natěrač, tentokrát pod patronací Cechu 
malířů a lakýrníků ČR a starosty města 
Hlučína Pavola Kubuše.

Hlavním programem setkání byla přehlídka jed-
notlivých škol v oboru malíř, která proběhla v úte-
rý 20. 5. 2014 na hlučínském Mírovém náměstí. 
Sjelo se deset dvoučlenných družstev z různých 
regionů naší republiky (Praha, Teplice, Přerov, 
Pardubice, Brno, Hustopeče, Valašské Meziříčí, 
Lipová-lázně, Hlučín) a přijeli i hosté z naší part-
nerské školy ze slovenského Kysuckého Nového 
Mesta.   

Mladí malíři pracovali dle zadání a také svou 
školu prezentovali vlastní tvorbou. Práce prová-
děli na sádrokartonových deskách umístěných na 
stojanech. Návštěvnici měli možnost vidět nové 
techniky a trendy v tomto oboru, zajímavá díla a 
také poznat, kam malířství směřuje. 

Mezi malíři byla také děvčata, průkopnice ma-
lířského oboru, která se již tomuto oboru věnují 
v několika školách. Bylo vidět, že jim jde práce 
skvěle od ruky a za svými spolužáky nezůstávají 

Hlučín, město s řemeslnou tradicí

pozadu. Po ukončení programu na náměstí násle-
dovalo neformální setkání zúčastněných, při kte-
rém si vyměnili žáci i učitelé zkušenosti z výuky a 
poznatky z této akce.

V doprovodném programu byly ukázky doved-
nosti žáků dalších oborů, jež škola vyučuje, např. 
zedníků (nástřik fasády, zdění plotu, obklady, de-
korativní omítky), prodavačů (ozdobné balení dár-
ků), pečovatelů (měření tlaku, měření cholestero-
lu v krvi, výrobky ze šicí dílny), cukrářů (výroba 

cukrářských ozdob), pekařů a kuchařů (ochutnáv-
ka krajových specialit).

 Hlavním cílem projektu je setkání žáků střed-
ních odborných škol, zaměřené na porovnání 
schopnosti, dovednosti žáků, poznání stylu prá-
ce a nápaditosti svých kolegů z jiných regionů, na 
výměně zkušenosti, propagaci oboru a také navá-
záni osobních kontaktů. Celá akce mohla proběh-
nout díky mnoha sponzorům a především podpory 
města Hlučína a Moravskoslezského kraje. 
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I další ročník Hlučínského hudebního léta 
nabídne celou řadu zajímavých akcí. Vět-
šina z nich se uskuteční na břehu hlučín-
ského jezera. Projekt odstartuje punko-
vý festival Valník na výletě 3 a zakončí jej 
v září Burčákobraní na nádvoří hlučín-
ského zámku. Jako největší vrchol stejně 
jako v minulých letech bude jubilejní de-
sátý ročník festivalu Štěrkovna Open Mu-
sic. 

První akce Hlučínského hudebního léta je naplá-
novaná na 13. června. To se na břeh jezera sjedou 
vyznavači punku. Vystoupí zde legendární kapely 
jako Hubert Macháně, Hasiací prístroj, Nšoči či 
Šanov 1. Těšit se návštěvníci můžou i na mlad-
ší kapely Punk floid či Vision days. Akce začne v 
16:00 a vstupenky jsou již v prodeji. 

Už podruhé se uskuteční Veselice Rovniny. 
Uspořádání přátelského setkání sousedů z měst-
ské části Rovniny podpořilo grantem město Hlu-
čín. Připraveny na 21. června na hřišti za bývalým 
agitačním střediskem budou kromě občerstve-
ní i atrakce pro děti. Chybět nebude ani hudeb-
ní program v podobě živé i reprodukované hudby. 
„Chceme takto přivítat příchod léta,“ uvedl Mo-
ravec.

Po punkovém večírku a veselici příjdou 4. a 6. 
července na řadu již tradiční Hlučínské pivní slav-
nosti. Stejně jako loni pořadatelé zajistí nabídku 
čtyř desítek piv malých a středních pivovarů z 
Moravskoslezské kraje i ze vzdálenějších lokalit. 
Těšit se zájemci mohou jak na tradiční piva, tak 
i ochucené speciály. I letos využijí chladící vůz, 
takže pivo bude mít správnou teplotu.

Součástí pivních slavností, na které bude jen 
symbolické vstupné 30 korun, bude i hudební pro-
gram. Jako hlavní hvězdy se představí stále popu-
lárnější rocková kapela Traktor, která bourá hit-
parády netradičním hitem Pamela. Stejně jako na 
všech předchozích ročnících zahraje Rock and roll 
band Marcela Woodmanna.

Jaké bude letošní hlučínské hudební léto?

Hlučínské hudební léto
13. 6.  Valník na výletě 3, punk u jezera
21. 6.  Veselice Rovniny, vstup zdarma a vítání léta
4. a 5. 7.  Hlučínské pivní slavnosti, pivo, Traktor a Woodmanni
1. a 2. 8.  Štěrkovna Open Music, Mig 21, Horkýže slíže, Desmod a další
6. a 7. 9.  Hlučínský KRMÁŠ
27. 9.   Burčákobraní, 1200 litrů burčáku

Hlučínský Valník na výletě zve 
na české i slovenské legendy
Třetí ročník hlučínského punkového fes-
tivalu Valník na výletě zve na české i slo-
venské legendy tohoto hudebního žánru. 
Na břehu jezera v Hlučíně na Opavsku 
13. června vystoupí například čtyřiadva-
cet let existující kapela Nšoči či přibližně 
stejně stará kapela Hasiaci prístroj, která 
je nejstarší svého žánru na Slovensku. 
„Letošní Valník představí i řadu dalších skvělých 
kapel. Milovníci punku se mohou těšit na další le-
gendy jako Hubert Macháně či Šanov 1. Z mlad-
ších kapel jsme pozvali Vision Days či stále u nás 
populárnější Punk Floid,“ dodal dramaturg akce 
Miroslav Gajdaczek s tím, že ostravskou scénu 
bude zastupovat skupina Degradace, ze vsetína 
pak dorazí skupina Vysoké napětí. Akce začne v 
16:00 a informace o programu zájemci najdou na 
stránkách www.sterkovnamusic.com. Vstupenky 
jsou v předprodeji například v síti Ticketstream.

Festival Valník na výletě je bratrskou akcí pun-
kového festivalu Rock na Valníku. 

Festival Štěrkovna Open Music letos připravil 
pestrý hudební program. Během 1. a 2. srpna se v 
Hlučíně objeví například Mig 21, Mňága a Žďorp, 
Horkýže Slíže, Desmod, Zrní, Skyline a řada dal-
ších skvělých kapel. Návštěvníci se mohou těšit 
na čajovnu, kavárnu, vinárnu či bohatý doprovod-
ný program.

Další akcí pak bude tradiční Hlučínský Krmáš. 

Jeho program se připravuje. Už nyní ale pořada-
telé slibují řadu stánků či velkou nabídku pouťo-
vých atrakcí.

Poslední akcí Hlučínského hudebního léta pak 
bude Burčákobraní, které se uskuteční 27. září na 
nádvoří Hlučínského zámku. „Loni byl o burčák 
obrovský zájem. A ne všechny příchozí jsme zvlá-
dl uspokojit. Pro letošní rok zásoby burčáku navý-
šíme a přivezeme 1200 litrů. Zase půjde o pravý 
burčák vyrobený moravskými vinaři,“ řekl za po-
řadatele David Moravec.

Čas letí a už jsou to 4 roky, kdy se pokácely sta-
ré kaštany na náměstí. Mnozí z nás tehdy s tro-
chou nedůvěry pozorovali firmu, která řezala 
staré stromy a místo nich vysadila novou zeleň. 
O to více nás těší, že se vše povedlo a náměstí 
opět kvete. Původní jírovec maďal, nahradil jí-
rovec pleťový a jeho růžovočervené květy jsou 
skutečně nádherné.  

Na náměstí
rozkvetly kaštany

Na pozvání ředitelky Gymnázia Josefa 
Kainara Charlotty Grenarové se 15. květ-
na 2014 uskutečnilo v místním gymnáziu 
setkání tří jeho ředitelů, a to u příležitos-
ti vzácného životního jubilea – devadesá-
tin – jednoho z nich,  Radoslava Adamce.

Paní ředitelka mu srdečně pogratulovala, uvíta-
la rovněž dalšího bývalého ředitele, Jiřího Bártu, 
který na této škole působil plných 20 let, stejně tak 
i Zdeňka Štěpánka, který na ní vyučoval dokon-
ce 40 let. Ten jakožto profesor dějepisu a země-
pisu zaznamenával dlouhodobě do školní kroniky 
všechny významné události, na mnohé z nich si 
přítomní hosté rádi zavzpomínali.

 Jubilant R. Adamec projevil i ve svém vysokém 
věku úžasnou paměť, když zcela bezchybně vy-
jmenoval nejen všech 12 dosavadních ředitelů, ale 
také dokázal přesně určit časové rozmezí jejich 
působení. A když kolegovi Štěpánkovi připomněl 
výsledek fotbalového utkání tehdejších kantorů 
gymnázia a učňovské školy 9 : 1 (z roku 1963), 
ostatní jen nevěřícně kroutili hlavami.

Hodně se vzpomínalo také na 75. výročí založe-
ní gymnázia v r. 1995, které mělo svým rozsahem 
a kulturním programem na třech místech vysokou 
společenskou úroveň a velice příznivý ohlas u pří-
tomných absolventů školy. Stejně tak i benefice k 
80. jubileu hudebního skladatele a spisovatele Ilji 
Hurníka, která se uskutečnila za jeho osobní účas-
ti o 7 let později. Zde si s chutí zavzpomínal R. 
Adamec s A. Veselou, kteří tehdy společně připra-
vovali hudební čísla programu. 

Paní ředitelka Ch. Grenarová pak seznámila pří-
tomné hosty se současnými úspěchy studentů a 
jejich učitelů, kterých dosahují zejména na před-
mětových olympiádách a sportovních kláních 
(naposledy v dívčí házené). Na toto milé setkání 
budou mít přítomní pamětníci i současní pedago-
gové jen ty nejhezčí vzpomínky.

Jiří Bárta

Tři ředitelé na gymnáziu
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Český rybářský svaz místní organizace 
Hlučín pořádal ve spolupráci s Domem 
dětí a mládeže ve dnech 8. - 10. 5.2014 ry-
bářský výlet na Těrlickou přehradu.

Výletu se zúčastnilo více jak 30 dětí ve věku od 
7 do 15 let. Ty si pod vedením pěti zkušených in-
struktorů dlouhý víkend náležitě užily. Ubytová-
ni byli v hotelu Tarem, který leží jen pár metrů od 
vody. Počasí bylo dobré a pro rybolov příznivé. 
Součástí výletu byly také rybářské závody. Děti 
při nich nejen lovily ryby, ale soutěžily i v různých 
rybářských soutěžích. Kromě klasického pozná-
vání ryb nebo soutěže v hodu návnadou na terč, 
musely také předvést manipulaci s muškařským 
prutem a další rybářské dovednosti. Vítězové jed-
notlivých soutěží byli po zásluze odměněni. No 
a jaká je celková bilance úlovků? Jeden 60ti cm 
candát, pět kaprů, dva jelci, lín a nespočet okounů 
a plotic.                                                              (mp)
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Mladí rybáři soutěžili na Těrlické přehradě

Ve dnech 26. 4. - 28. 4. 2014 proběhl v Pol-
ském Krakowě již XXXIV. mezinárod-
ní turnaj v házené pod názvem Lajkonik 
Cup 2014, kterého jsme se zúčastnili již 
po páté.

Na turnaji hrálo celkem 70 týmu chlapců a dívek 
ze 7 - mi států. Švédsko, Česká republika, Eston-
sko, Litva, Ukrajina, Rusko a samozřejmě domácí 
Polsko. Družstva byla rozdělena do několika kate-
gorií dle ročníku narození. 

Naše hráčky hrály v kategorii rok narození 2000. 
Po suverénním postupu ze základní skupiny, kde 
neokusily porážku ani remízu čekaly na dalšího 
soupeře, který vyšel z herního klíče. Postup do fi-
nále mohl ještě zkomplikovat jeden a to nejdůleži-
tější zápas, který hlučínské hráčky měly ve svých 
rukou a bez ztráty bodu opět vyhrály. 

Dramatické finále dopadlo pro nás nejlépe, jak 
mohlo. Před zaplněnou tribunou, která obě druž-
stva vyhecovala k maximálnímu nasazení, se ode-
hrál boj plný tvrdých osobních soubojů, ze kte-
rých lépe vycházela naše děvčata. Jejich touha po 
vítězství byla větší a nakonec zaslouženě vyhrá-
ly o 3 góly (20:17) a domů si vezou pohár a další 
ocenění za 1. místo. Tím se jim podařilo navázat 
na své předchůdkyně, kterým se tento turnaj poda-
řilo vyhrát před dvěma lety.

Velké poděkování patří všem hráčkám za před-
vedený výkon a reprezentaci našeho oddílu a tím 
pádem i města Hlučín v zahraničí. Zimní přípra-
va pod vedením Josefa Janoše a Romana Janíka 
se vyplatila.

Martin Schmack
HC Hlučín

Handball Club Hlučín zvítězil v Polsku

Hlučínský volejbal zve všechny přízniv-
ce tohoto sportu, sponzory, rodinné pří-
slušníky hráček, které letošní sezónu bo-
jovaly o přední místa v okresní soutěži, 
ve čtvrtek 19. června 2014 v 15:30 hodin 
na III. ročník akce Ukončení sezóny. 

Ta proběhne na antukových kurtech (naproti 
sportovní haly v Hlučíně) pod záštitou hyper-
marketu Globus ČR, Ostrava.

Sportovně-kulturní akce je nabitá bohatým 
programem, jak pro děti, tak i pro dospělé. Ne-
bude chybět slavnostní předání diplomů za cel-
kové 1. místo v okresní soutěži a oceňování nej-
aktivnějších hráček, zábava a opékání.

„Účastníci se mohou těšit například na mini-

turnaj v šestkovém volejbale, proběhne rekreač-
ní utkání v beach volejbale, nejmenší návštěv-
níci budou mít k dispozici pískoviště a bazének 
pro osvěžení. 

Zábavu jsme vymysleli také pro dospěláky, ale 
tu bych nerada prozrazovala dopředu. Lákadlem 
pro aktéry nad 18 let může být například vyhlá-
šená kulinářská soutěž,“ uvedla jedna z organi-
zátorek, Pavla Postulková. 

Každý, kdo by chtěl zavítat mezi volejbalisty 
v Hlučíně, bude mít třetí čtvrtek v červnu dveře 
volejbalového hřiště otevřené dokořán. 

Veronika Zoubková

Kdo si hraje, nezlobí, aneb pozvánka na ukončení volejbalové sezóny

Ve „sluneční hvězdárnu“ se ve středu 23. 
dubna 2014 proměnilo náměstí v Hlučíně. 

V rámci akcí ke Dni Země pořádalo Gymnázium 
Josefa Kainara ve spolupráci s městem Hlučín as-
tronomické pozorování Slunce. 

Návštěvníkům byly k dispozici hvězdářské zrca-
dlové dalekohledy o průměrech 15 a 20 cm. Po-
mocí nich si zájemci z řad dětí i dospělých mohli 
prohlédnout sluneční fotosféru Slunce.  Daleko-
hledy byly opatřeny speciální sluneční fólií pro 
vizuální pozorování. Bylo tak možné pozoro-
vat sluneční skvrny, fakulová pole a granulaci. K 
dispozici byly také speciální brýle na pozorová-
ní Slunce. Odborný výklad poskytovali přímo na 
místě nadšení studenti Gymnázia J. Kainara. Pro 
zájemce měli k dispozici také mapy hvězdné oblo-
hy, odborné publikace a fotografie. Do hvězdárny 
si našli cestu nejen jejich spolužáci, ale i spous-
ta rodičů s dětmi nebo jen náhodní kolemjdoucí.  
Prakticky celý den byl stánek, který stál ve středu 
náměstí, obklopen zvědavci, kteří se chtěli podívat 
na hvězdu, bez které by život na naší planetě ne-
byl možný. Obavy organizátorů ze zamračeného 
počasí se naštěstí nenaplnily a po celou dobu po-
zorování bylo nádherně slunečno. Určitě zajímavý 
a originální nápad.                                             (mp)

Počasí slunečním pozorovatelům přálo

Máme rádi své město. A nejsme sami. 
Více občanů pochopilo, že nemá-li se měs-
to Hlučín stát aglomerací pro podnikatel-
ské aktivity, je nutno zaktivizovat činnost, 
směřující k zachování kvalitního bydlení 
a trávení volného času.

Na základě společného zájmu vzniklo dne 12. 4. 
2012 občanské sdružení „Občané za Hlučín krás-
nější“, jehož cílem je, mimo jiné, podpora a re-
alizace aktivit v oblasti ochrany přírody, krajiny, 
rozvoj spolupráce mezi místními, regionálními 
a ostatními organizacemi a podílení se na řešení 
problémů obce. 

Snahou sdružení není brzdit rozvoj podnikání a 

Občané za Hlučín krásnější smysluplných investic, ale zabránit ohrožení vý-
znamných společenských zájmů, jako je ochrana 
zdraví občanů a ochrana životního prostředí.

Díky aktivní činnosti sdružení se podařilo zabrá-
nit vybudování supermarketu v lokalitě, která je 
svou polohou určena k rekreaci a volnočasovým 
aktivitám.  Členy občanského sdružení však tento 
úspěch neukolébal. Nadále usilují o to, aby měs-
to Hlučín bylo obcí se spokojenými občany a aby 
bylo spravováno koncepčně. 

Pokud máte zájem, můžete se se sdružením „Ob-
čané za Hlučín krásnější“ kontaktovat prostřednic-
tvím Facebooku: www.facebook.com/obcanepro-
hlucin

Magdalena Plačková
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Lov se vydařil
Mladí vyznavači rybolovu
soutěžili na Těrlické přehradě

Děti sbíraly papír
Školáci v rámci Dne Země 
sesbírali 43 tun papírů!

Velký důvod ke spokojenosti mají děti a 
paní učitelky na základní škole v Darko-
vičkách.  V polovině května se za přítom-
nosti čestných hostů slavnostně otevřela 
nová přístavba školy. Oprav na samotné 
škole a jejím okolí bylo ale podstatně více.

Od loňského června probíhaly práce na komplet-
ním zateplení školy. Opravena byla část střechy a 
na jednom křídle budovy se vyměnila střešní kry-
tina. Nejvíce patrnou změnou je přístavba nového 
přízemního pavilonu. V něm vznikly dvě nové tří-
dy, ředitelna, toalety a také technická místnost. Při 
propojení obou budov se vybudovala nová šatna, 
která je vybavena praktickými šatními skříňka-
mi. Celý objekt školy je nově oplocen a příjemný 
vzhled budovy dotvářejí konečné terénní úpravy. 
Ne všechny úpravy jsou ale na první pohled pa-
trné.

„U školy je nová čistička odpadních vod. Pro od-
vádění dešťové vody ze střech jsme kvůli nevhod-
nému podloží museli místo plánovaného vsako-
vacího objektu vybudovat retenční nádrž. To nás 
trochu zdrželo při dokončením stavby. Vše ale na-
konec dobře dopadlo,“ přibližuje pozadí celé akce 
místostarosta Alfons Laňka, který po celou dobu 
stavby pravidelně kontroloval postup a kvalitu 
prací.

Děti si na slavnostní otevření připravily i malé vy-

Školáci v Darkovičkách
jsou spokojeni

stoupení a na jejich bezprostředním chování bylo 
vidět, že se v „nové“ škole cítí skutečně dobře.

Spokojeností se netajil ani starosta města Pavol 
Kubuš: „Investice do zateplení školních budov, 
které šly z dotačních titulů, se nám už vracejí v 
úsporách za energie. Myslím, že o děti a mladé 
rodiny je ve městě dobře postaráno. Hlučín patří 

mezi několik málo měst v republice, kde dokáže-
me zajistit školku všem zájemcům. Postavila se 
nová hřiště pro děti, organizují kroužky a máme 
celou řadu volnočasových aktivit pro mládež. 
Jsem přesvědčen, že investice do dětí je jednou 
z nejlepších, kterou můžeme pro společnost udě-
lat.“                                                                     (mp)

O víkendu 17. a 18. května se v Kulturním 
domě v Hlučíně konal další ročník tradiční ta-
neční soutěže Hlučínský talent, kterou organi-
zuje Dům dětí a mládeže Hlučín ve spolupráci s 
Kulturním centrem a městem Hlučín.

Na letošním, již 17. ročníku, vystoupilo více než 
700 účinkujících z téměř 30 souborů všech věko-
vých skupin, kteří přijeli ze širokého okolí, aby 
předvedli své sportovní a taneční umění podlo-
žené pilným tréninkem. Odborná porota rozdala 
ocenění ve čtyřech věkových kategoriích, zvlášť 
pro scénický tanec,  zvlášť pro moderní tanec a 
navíc ohodnotila nejlepší choreografii a kostýmy. 
DDM Hlučín chce vyjádřit dík všem, kteří pomá-
hali při přípravě a realizaci soutěže a především 
sponzorům, kteří do soutěže věnovali věcné a fi-
nanční prostředky: Pekařství Píšť GOBE, Linu-
xBox s.r.o., Lena hračky s.r.o., Core Trade, Mo-
torest a restaurace Laguna, Bar Grundig Milan 
Kania a Klia květinové studio Hlučín.

Veronika Novosadová,  DDM Hlučín

Hlučínský talent 2014 předvedl stovky soutěžících

Foto: Michal Schebestík

Zveme vás na zasedání
zastupitelstva města 
dne 19. června 2014

od 16:00 hod v kulturním domě

POZVÁNKA

POZVÁNKA
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Kulturní a sportovní akce a události v Hlučíně - červen 2014

Místo kytičky

n Pronajmu (prodám) byt 3+1 v Hlučíně ul. 
Cihelní, 78 m2, 4. patro. Tel.: 605 530 144 
(po 16:00 hod.).

Přivítali jsme:
Viktorie Víchová *2014
Barbora Šofrová *2014
Štěpán Witassek *2014
Nina Polášková *2013
Martin Gibas *2014
Ema Alžběta Konečná *2014
Klára Dohnálková *2014
Jan Türke *2014
Anna Tašková *2014
Viktorie Modrovičová *2013

Jubilanti:
Anna Menšíková *1934
Anna Hermanová *1924
Drahomíra Suchánková *1924
Hildegarda Tomisová *1928
Gerhard Kocián *1933
Adolf Hájovský *1925
Bomboň Francziszek *1944

Rozloučili jsme se:
Juraj Zelina *1935
Pavel Lička *1925

do 4.6. HÁČKOVANÝ SVĚT Výstava Muzeum
6.6. 16:30 KERAMICKÝ KLUBÍK Pro děti DDM
6.6. 15:00 KLUB PATCHWORK pokročilí Pro děti DDM
6.6. 16:30 KLUB PATCHWORK začátečníci Pro děti DDM
7.6. 17:00 CITRON Koncert Jezero
7.6. 15:00 DĚTSKÝ DEN „Za pokladem piráta Slaďoura“ Divadlo Nádvoří zámku
7.6. 15:00 HLUČÍNSKÝ PŮLMARATON Sport Štěrkovna
9.6. 14:00 ZÁPIS DO KURZU SPOLEČENSKÉHO 

TANCE A CHOVÁNÍ
Tanec Kulturní dům

10.6. 16:00 KERAMICKÝ KLUB Pro děti DDM
10.6. 17:00 KULTURNÍ A LITER. ŽIVOT NĚMECKY MLU-

VÍCÍHO OBYVATELSTVA NA HLUČÍNSKU
Přednáška Červený kostel

12.6. 19:00 LHÁŘI - DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
SOUBORU „ŠAMU“ ŠTÍTINA

Divadlo Kulturní dům

13.6. 16:30 VALNÍK NA VÝLETĚ 3 Koncert Štěrkovna
16.6. 16:00 KDYŽ JSEM JÁ SLOUŽIL ... Výstava Muzeum 
28.6. 14:00 HLUČÍNSKÉ SLAVNOSTI Slavnosti Mírové náměstí
13.7. FESTIVAL KULTURY HLUČÍNSKA Festival Mírové náměstí



STOP CHŘIPKA A

NACHLAZENÍ

posílení imunity - 100% přírodní mlezivo

www.kolostrum.info

I PRO DĚTI!






