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Kulturní dům v březnu hostil divadelní spolek Háta a zpěvávaka 
lidových písní Jožku Černého.

Kouzlo taroků ovládlo Zámecký klub, 
který patřil i  přednášcě o Etiopii.

Foto z titulní strany: Dynamic-
ká a velmi působivá taneční 
show, ve které ožívá příběh 
staré keltské legendy o lásce 
člověka a víly. Virtuozita ta-
nečníků, skvělá práce nohou, 
chytlavé melodie, strhující ryt-
mus a údernost irského stepu 
v kombinaci se světelnou a 
jevištní výpravou vytvářejí 
dokonalý a hluboký kulturní 
zážitek. 

I sportu se dařilo. Hlučínští fotbalisté hráli doma s Olomoucí a děti se 
zapojily do běhu v okolí kulturního domu.



Vážení spoluobčané, 
sportem ke zdraví – bývalo a je vzletné heslo té části veřejnosti, která 

se ráda hýbe, má soutěživého ducha a nebo prostě jen ráda sdílí 
legraci a zábavu s ostatními, podobně založenými. Pokud budeme 
Hlučín posuzovat podle něj, jsem si jistý, že musíme patřit k nejzdra-
vějším městům v republice, a protože opravdu sportuje většina z Vás, 
víte o čem mluvím. Bylo by zajímavé zjistit, kolik občanů Hlučína, 
Bobrovníků a Darkoviček se sportem zabývá a myslím si, že by nás to 
číslo opravdu překvapilo. 

Ač se to tak na první pohled nemusí jevit, sportovní kluby i jednot-
livci opravdu reprezentují Hlučín vrchovatou měrou, a to v pestré 
paletě různých sportovních odvětví. Nechci tím říci, že bychom se 
kromě sportu neměli čím pochválit, ovšem právě nedávné sportovní 
úspěchy mě inspirovaly k zamyšlení. 

Máme Mistra Evropy ve vodním lyžování Jana Miketu, který byl 
vyhodnocen jedním z nejúspěšnějších sportovců Moravskoslezského 
kraje za r.2007. Družstvo A mužů volejbalového oddílu TJ Hlučín po-
stoupilo ve stejném roce do druhé volejbalové ligy. Postup do vyšší 
soutěže je významným mezníkem v životě každého sportovního  
klubu, ovšem mnohem těžší bývá pozici obhájit.  A právě naši volej-
balisté se dokázali v druhé lize udržet a po skončení sezóny v dubnu 
obsadili dokonce 5. místo v tabulce, což je historickým úspěchem 
volejbalu v Hlučíně. Je to skvělé umístění a uvědomuji si, že se za ním 
skrývá mnoho dřiny, potu, bolesti a úsilí. Byl jsem se podívat na něko-
lik utkání volejbalistů a mohu říci, že ve mně ještě vzrostla hrdost a ra-
dost z toho, že jsme z jednoho města, a právě z Hlučína.  Děkuji Janu 
Miketovi a volejbalovému oddílu, stejně jako dalším sportovcům, za 
vzornou reprezentaci města.

Když se zamyslím nad sportovním duchem, který ve městě bezpo-
chyby je, mám o to větší radost z víceúčelového hřiště, které jsme 
nedávno slavnostně otevřeli u Základní školy Hlučín dr.Miroslava 
Tyrše. Tentokrát se nejedná jen o drobné sportoviště, ale o kvalitní 
sportovní zázemí, které splňuje normy a předpoklady pro pořádání 
oficiálních sportovních akcí. Už před jeho otevřením se hlásila řada 
sportovců s dotazy ohledně možností tréninku. Areál má atletický 
ovál, plochu pro míčové hry, zázemí pro skok do dálky, skok vysoký, 
vrh koulí a prostor pro rozcvičování. Město pověřilo jeho správou 
právě základní školu. Podle dosavadního ohlasu se dá předpokládat, 
že bude hřiště hojně využíváno, bude místem setkávání Vás všech, 
kteří sportujete pro radost a stane se třeba i odrazovým můstkem 
úspěchů příštích šampionů. Držím všem sportovcům palce a přeji 
mnoho úspěchů a radost z pohybu.

Květen s sebou přináší Den matek. Přeji všem maminkám úctu a 
vděk dětí i rodiny a mnoho sil a trpělivosti v jejich krásném ale neleh-
kém poslání.                                                                      

Ing. David Maňas
starosta

Slovo starosty
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Důležité telefony a kontakty
Jednotné tísňové číslo 
integrovaného záchranného systému  112
Hasičský záchr. sbor MSK, Hlučín   950 746 011
tísňové volání      150
Zdravotní záchranná služba Opava  595 041 026
tísňové volání  155
Policie ČR, Obvodní oddělení Hlučín  595 041 210
tísňové volání  158
Městská policie Hlučín  595 020 202 
 595 041 885
Městský úřad Hlučín    595 020 211
Další organizace
Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o.  595 042 369
pohotovost  595 043 333
Severomor. plynárenská a.s. (RWE, zák. linka) 840 113 355
havarijní služba  1239
Severomoravská energetika a.s. (ČEZ, zák. linka)        840 840 840
hlášení poruch 840 850 860
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Jacht klub se otevře zájemcům
Dny otevřených dveří připravují 
na červen členové hlučínského 
Sportovního klubu Jachting v 
areálu vedle penzionu Rodos 
Veřejnost přivítají milovníci 
vody a vln během víkendu od 6. 
do 8. června. 

Klub pořádá Dny otevřených 
dveří v rámci oslav 25. výročí 
založení. Během let se jeho čle-
nové, kteří pořádají dva závody 
ročně, vypořádali s nedostateč-
ným zázemím, a také opakova-
ným stěhováním.

Baby boom dorazil i do Hlučína, chybí místa ve školkách
Baby boom, který v součas-
né době prožívá celá Česká 
republika, dorazil i do Hlučína. 
V posledních letech se rodilo 
více dětí, než bylo obvyklé a na 
svět tak opět přišly silné ročníky. 
Ty si nyní žádají své místo ve 
společnosti a někdy to může 
přinášet problémy. Například 
Hlučín řeší nedostatek míst ve 
školkách. „Chybí nám přibližně 
pět desítek míst,“ řekl starosta 
David Maňas s tím, že město má 
několik variant, jak stav zlepšit. 
„Situace je dramatická, není ale 
neřešitelná,“ doplnil starosta. 
Město problém začalo řešit a 
přispěla k tomu i nespokoje-
ná reakce rodičů, kterým se 
nelíbilo, že jejich potomci nebyli 
přijati do zařízení, které si vybra-
li. „Vozím dceru každý den až na 

OKD, bez auta by to opravdu 
nepřipadalo v úvahu,“ svěřila se 
v diskusi na serveru hlucin.com 
Karin Broukalová z Rovnin. 
„Zajímalo by mě jestli bude 
radnice tuto situaci nějak řešit 
nebo jestli bude spoléhat jako 
doposud na to, že současný 
baby boom přece jednou zase 
pomine,“ dodala.
Město je zřizovatelem pěti ma-
teřských škol, ve kterých může 
čas trávit 357 dětí. Pro školní 
rok 2008/2009 mají tyto zařízení 
k dispozici 126 volných míst. 
Rodiče ale celkem přihlásili 178 
dětí. „Máme povinnost přijmout 
především děti předškolního 
věku,“ řekl starosta Maňas a 
dodal, že všechny dítka, která 
v příštím roce půjdou do školy 
místo ve školce už mají. Dodal, 

že další kritéria pro přijetí určují 
ředitelky jednotlivých školek.
Vedení radnice už začalo 
situaci řešit. Jednou z variant je 
vybudování školky s kapacitou 
pro 25 dětí v budově v centru 
města, kde dnes sídlí lékařská 
ambulance a rehabilitace. Hovo-
ří se také o lepším využití volné 
kapacity ve školce v Bobrov-
níkách. „Variantou je i otevření 
uzavřené školky na Rovninách 
či vybudování nových prostor 
v sousedství vytížené mateřské 
školy na Cihelní ulici,“ řekl mís-
tostarosta Pavel Reiský. 
Dodal, že jako nejreálnější a 
nejméně náročný mu připadá 
první návrh. „Tam půjde jen o 
vymalování a dodání vnitřního 
vybavení,“ řekl. Naopak nejkom-
plikovanější a nejdražší by pak 

bylo postavit novou budovu. 
„Tam si musíme nechat vypra-
covat studii a investiční záměr,“ 
vysvětlil místostarosta.
Radnice navíc sleduje počty 
dětí, které se v minulých letech 
narodily. Počítá i s tím, jak je 
ovlivní už dokončená či pláno-
vaná bytová výstavba. „Podle 
prognóz a odhadu by před-
školáků mělo do dvou let zase 
ubývat,“ řekla Ingrid Křižíková z 
odboru školství, kultury a regio-
nálního rozvoje. 

Záznam tiskové konference 
města k této problematice 
najdete na:

ZŠ Hlučín – Rovniny a cizí jazyky 
Ředitelství Základní školy Hlučín 
– Rovniny oznamuje, že termín 
přijímacích  pohovorů součas-
ných žáků  2. ročníků, kteří  mají  
zájem o intenzivní výuku  cizích 
jazyků  se uskuteční ve  středu  
21. května 2008 v 8.00 hodin. 
Naši školu si můžete prohléd-
nout 15. 5. 2008 od 8 hod., kdy 
pro vás pořádáme Den ote-
vřených dveří. Srdečně zveme 
všechny zájemce. 

Více informací na tel. 595041439 
a www.zsrovniny.cz 

Přijímačky na ZUŠ
Pavla Josefa Vejvanovského 
Ředitelství Základní umělecké 
školy Pavla Josefa Vejvanov-
ského v Hlučíně oznamuje 
termín přijímacích zkoušek do 
hudebního oboru pro školní rok 
2008/2009.
Přijímací zkoušky proběhnou v 
pátek 23. května 2008 od 14.00. 
do 17.00 hod. v hlavní budově 
školy na ulici U Bašty 4 (za Měst-
ským úřadem) ve třídách č. 3 a 5 
v přízemí. 
Škola přijímá děti ve věku 5 
– 7 let do přípravné hudební 
výchovy a děti starší do prvního 
ročníku studia. 
ZUŠ nabízí výuku hry na klavír, 
klávesové nástroje, smyčcové 
nástroje, (housle, violoncello, 

kontrabas) dechové nástroje, 
akordeon, cimbál, kytaru, zpěv a 
výuku hry na varhany.
Ve stejný den a ve stejnou dobu 
pořádá výtvarný obor, který od 
letošního školního roku působí v 
prostorách hlučínského zámku, 
den otevřených dveří pro zájem-
ce o zápis do výtvarného oboru.
Rozšiřovat se bude také taneční 
obor. Na ten se přijímají zejmé-
na pohybově nadané dívky i 
chlapci pro školní rok 2008/09. 
Zájemci o taneční obory se mo-
hou hlásit v průběhu května a 
června každé úterý a čtvrtek od 
15.00. do 17.00 hod. v budově 
ZUŠ, v ulici U Bašty 4, učebna č. 
12, II. poschodí.

Zásah v hořícím domě a záchra-
nu jeho majitele nacvičovali v 
polovině dubna profesionální 
a dobrovolní hasiči z Hlučína a 
okolí v Darkovicích. trénovalo 
se ve skutečném domě, jeho 
majitel totiž plánuje rozsáhlou 
rekonstrukci a částečnou demo-
lici a tak se rozhodl nabídnout 
dům na cvičení hasičům. 
Ti nejprve na několika mís-
tech rozdělali oheň, rozházeli 
dýmovnice a mezi plameny a do 
kouře položili figurínu. Pak už
jen čekali než si požáru někdo 

všimne a zavolá pomoc.  „Po 
deseti minutách někdo požár 
ohlásil na linku 112. Na místo 
vyjeli profesionální a dobrovolní 
hasiči z Hlučína a další jednotky 
z Vřesiny a Darkovic,“ popsal 
zásah hlučínský dobrovolný ha-
sič Michal Jačanin.  Po příjezdu 
na místo začali hasiči hasit a 
„záchraňovat“ majitele, a také 
ochlazovali okolních budovy. 
Trénovali i odvětrávání přetlako-
vou ventilací, zásobování vodou 
a komunikaci jak analogovým, 
tak digitálním způsobem.

Hasiči nacvičovali zásah 
v hořícím domě
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OKÉNKO
STRÁŽNÍKA

Dubnové vítání 
občánků
Nové občánky přivítal mezi 
obyvatele Hlučína v pátek               
18. dubna starosta města David 
Maňas. Tentokrát přišli rodiče s 
dětmi narozenými koncem roku 
2007 a začátkem roku 2008. V 
obřadní síni městského úřadu 
se vystřídaly tři desítky dětí.
Město pořádá vítání občánků 
podle počtu narozených dětí 
obvykle čtyřikrát ročně. Děti 
dostávají na památku pohádko-
vou knížku s pamětním listem 
a hračku.                         

(jh)

Omlazovna bude 
pokračovat
Akce Omlazovna, kterou 
vedení hlučínského kultur-
ního centra připravilo pro 
obyvatele města ve středním 
věku bude pokračovat. Další 
díl Omlazovny je plánován na 
17. května.  „Omlazovna je to, 
co nám, občanům středního 
věku, chybělo,“ řekl jeden z 
účastníků prvního setkání 
seniorů Pavel Tkačík.
Dodal, že uskutečnění akce 
vyvolaly právě povzdechy 
jednotlivců a skupin lidí, kteří 
v průběhu roku vyhledávají 
možnosti pobavit se, posedět, 
poklábosit, povzpomínat na 
dřívější léta. „Na léta, kdy se 
chodilo na plesy, čaje o páté, 
karnevaly v parku nebo na 
stadionu,“ vysvětlil.

Výzva pro bytové domy
Z důvodu operativnějšího řešení svozu popelových nádob, kontej-
nerů i separovaných plastů, žádáme všechny nájemce a majitele 
bytových domů v Hlučíně, aby v den svozu popelové přístřešky 
nechávali odemknuté. Značně tím přispějí k usnadnění a urychlení 
svozu odpadů.

Ocenění za Czech POINT
Koncem března začalo v Hlučí-
ně fungovat už druhé pracoviš-
tě Czech POINT, což přispělo k 
dalšímu zrychlení odbavování 
občanů. K pracovišti v příze-
mí budovy A přibylo stejné v 
přízemí budovy C, které je navíc 
bezbariérové.  
Ocenění spolupráce při realizaci 
projektu Czech POINT vyjádřili 
starostovi města a zaměstnan-
cům Městského úřadu Hlučín 
premiér Mirek Topolánek, 
ministr vnitra Ivan Langer a ná-
městek ministra vnitra Zdeněk 
Zajíček.
Kontaktní místa pro komunikaci 
s úřady Czech POINT vydala 
za devět měsíců pilotního a tři 
měsíce ostrého provozu celkem 

255.119 
ověřených 
výpisů 
z celkem čtyř registrů státní 
správy, ke kterým mají tyto 
terminály přístup. Nyní mohou 
lidé na Czech POINTech získat 
například výpis z katastru ne-
movitostí či z rejstříku trestu. 
Ministerstvo vnitra také plánuje, 
že do konce roku by kontaktní 
místa měla začít vydávat také 
výpisy z registru bodů řidiče. 
Ještě letos by také mělo být 
možné na těchto místech hlásit 
matriční události do evidence 
obyvatel. 
V Hlučíně je největší zájem o 
výpis z rejstříku trestů a výpis z 
katastru nemovitostí.

19. 3. v podvečer byli strážníci 
přivoláni na OKD, kde jeden 
z nájemníků bytu na ulici Příční 
ohrožoval své okolí. Vzhledem 
k tomu, že byl muž silně podna-
pilý a agresivní, zajistila hlídka 
přivolání  rychlé lékařské služby, 
která ve spolupráci se strážníky 
muže „zklidnila“ a byl převezen 
na záchytku. Týden nato byla 
úřadem práce hlášena městské 
policii podezřelá osoba. Když 
se strážníci dostavili na místo, 
muž mezitím odešel. Byl však 
strážníky vysledován na auto-
busovém nádraží. Při spatření 
hlídky MP se dal na útěk. Po 
krátké honičce byl dostižen v 
areálu dopravního hřiště na ul. 
Celní, kdy se zjistilo, že se jedná 
o celostátně hledanou osobu. 
Muž byl předán Policii ČR.
V minulém čísle HN jsme Vás 
vyzývali k ostražitosti a spolu-
práci při pátrání po zlodějích, 
kteří kradou zeleň na hřbitově. 
Koncem března byla na žádost 
Policie ČR vyslána hlídka MP 
k prodejně  Discount - Plus, kde 
měl neznámý muž prodávat 
okrasné dřeviny. Strážníci jej 
nakonec našli v blízké restau-
raci. Jak se později ukázalo, 
jednalo se muže z Ostravy, který 
opravdu na městském hřbitově 
v Hlučíně kradl okrasné dřeviny 
a prodával je. Byl předán Policii 
ČR. Bohužel musí strážníci 
nezřídka řešit i násilí mezi nej-
bližšími příbuznými. Tak tomu 
bylo i na ulici Tyršově, kde se 
poprali otec se synem. Městská 
policie to kvalifikovala jako 
narušování veřejného pořádku 
a občanského soužití. Na místo 
musela být přivolána RZS, která 
jednoho z účastníku převezla k 
ošetření. V období od 15.3. do 
15.4.2008 strážníci řešili celkem 
132 přestupků a zjistili 19 zá-
vad.  Ze 132 přestupků vyřešili 
50 přestupků pokutou, celkem 
ve výši 6 400,- Kč. Dalších 49 
přestupků vyřešili domluvou a 
22 přestupků jiným způsobem. 
11 přestupků je ještě v řešení. 



  

Z jednání rady a zastupitelstva města
hlučínskénoviny [06]

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

Na svém dubnovém zasedání se 
zastupitelstvo zabývalo finance-
mi města - schválilo závěrečný 
účet města a seznámilo se s 
výsledkem přezkoumání hospo-
daření za r. 2007.
Dokladem toho, že město 
podporuje široké spektrum 
zájmových organizací ve městě 
je udělování dotací. Dotace 
jsou obvykle určeny na činnost, 
pokud není uvedeno jinak. 
Tentokrát obdrží dotace tito 
jednotlivci a základní složky 
organizací: Český svaz chovatelů 
Hlučín, Český zahrádkářský svaz 
Bobrovníky,  Český zahrádkářský 
svaz - Iris Hlučín, Český červe-
ný kříž - místní skupina Hlučín 
III., Poradenské a informační 
centrum pro sluchově postižené 
Ostrava, Turistický oddíl mládeže 
4332  Zálesák Hlučín, Turistický 
oddíl mládeže 19108  Orion 
Hlučín, Tělovýchovná jednota 
Hlučín, Tělovýchovná jednota 
Sokol Bobrovníky, Sportovní 
klub Jachting Hlučín, Českomo-
ravský svaz chovatelů poštov-
ních holubů Hlučín II., Chrámový 
sbor sv. Cecilie Hlučín, Fede-

race židovských obcí v České 
republice na výrobu a osazení 
památníku v areálu židovského 
hřbitova v Hlučíně,  rekordman 
Jiří Kremser z Darkoviček na 
reprezentaci města na festivalu 
rekordů a kuriozit v Pelhřimově, 
florbalový tým Hlučínských 
ministrantů,  Sportovně stře-
lecký klub Hlučín na provoz a 
údržbu střelnice, Klub seniorů 
Hlučín, Klub důchodců Vrab-
lovec, Klub důchodců Hlučín 
– Darkovičky, Klub důchodců 
Hlučín – Bobrovníky, Tělový-
chovná jednota Slezan Opava na 
závody v dálkovém plavání na 
Hlučínské štěrkovně ve dnech 
26.7.-27.7., Myslivecké sdružení 
„Březiny“, Automotoklub Hlučín, 
Svaz tělesně postižených Hlučín, 
Florbalový klub Melody Boys 
Hlučín, Kynologický klub Hlučín-
-Rovniny, Tenisový klub Hlučín 
na činnost a na rekonstrukci 
střešního pláště hlavní budovy 
v areálu, Šachový klub U Freda 
Darkovičky, Český svaz včela-
řů Hlučín,  Charita Hlučín na 
provoz charitní ošetřovatelské 
a pečovatelské služby, Ski Club 

Hlučín, Hlučínský smíšený sbor,  
Šipkařská družstva DC Freďouši 
„A“, „B“ Darkovičky, Pedagogic-
ko - psychologická poradna 
Opava na provoz odloučeného 
pracoviště v Hlučíně, Klub přátel 
tanečních aktivit Hlučín, HC 
– Prajz Hlučín,  Fotbalový klub 
Darkovičky, Dívčí fotbalový klub 
1.DFC Hlučín, Handballclub Hlu-
čín, Sbor dobrovolných hasičů 
Hlučín, Sbor dobrovolných ha-
sičů Hlučín – Bobrovníky, Sboru 
dobrovolných hasičů Darkovičky, 
Sdružení slezsko-německých 
přátel Hlučínska, Česko - morav-
ský svaz chovatelů poštovních 
holubů Hlučín – Darkovičky a 
Renarkon, o.p.s. Ostrava na zma-
pování drogové scény v Hlučíně 
a další s tím související činnosti.
Již několik let využívají hlučín-
ští výhodných úvěrů z Fondu 
rozvoje bydlení města Hlučína a 
Fondu na opravy a rekonstrukci 
fasád města Hlučína. Město 
tak napomáhá svým občanům 
při rekonstrukcích a úpravách 
domů, podporuje bydlení ve 
městě. Také na rok 2008 přidělilo 
zastupitelstvo města finanční 
prostředky z těchto zdrojů 
žadatelům.
Zastupitelé rozhodli také o 
záměru prodeje bytu včetně 
spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu na uli-
ci Čs. Armády 30 formou veřejné 
dražby, za minimální kupní cenu 
ve výši 760.000,- Kč.
Odbor školství, kultury a 
regionálního rozvoje připravil 
podklady pro získání dotace 
z Programu regenerace měst-
ských památkových rezervací a 
městských památkových zón ČR 
na opravu krovu a střechy koste-
la sv. Markéty v Hlučíně. Jednou 
z podmínek je také spolufinan-
cování akce z prostředků města. 
Zastupitelé rozhodli  vyčlenění 
1 mil. Kč. 
Muzeum Hlučínska se chystá 
za přispění Moravskoslezského 
kraje vydat knihu „Hlučínsko, 
Valticko, Vitorazsko – podobná 
minulost“. Kraj dá 60.000,- Kč. 
Za Základní školou Hlučín, dr.Mi-
roslava Tyrše vyrostlo krásné ví-
ceúčelové hřiště. Zastupitelstvo 
je svěřilo škole do správy, a to 
schválením dodatku ke zřizovací 
listině.
Rada města vydala směrnici č. 
5/2008, kterou upravila zásady 
pro nakládání s byty v domě 

s pečovatelskou službou na 
1.Máje 1.
V parčíku vedle kulturního domu 
bude vybudována klidová zóna 
pro matky s dětmi. Rada roz-
hodla, že zpracování projektové 
dokumentace k zóně zadá ing.
arch. Jiřímu Horákovi z Opavy.
Každý rok dostávají osadní vý-
bory k dispozici určitou finanční 
částku z rozpočtu města s tím, že 
navrhnou její využití v rámci své 
působnosti. O návrzích rozhodu-
je rada města. Pro rok 2008 tak 
byly radou schváleny tyto akce:
V Bobrovníkách bude opraven 
chodník ulice Lesní - úsek mezi 
ulicemi Osvoboditelů a Po-
žárnická, dále je naplánována 
výstavba cvičné hasičské dráhy, 
montáž retardérů na ulici Požár-
nické (před odbočkou na ulici 
Rekreační) a k víceúčelovému 
hřišti přibude dětský koutek.
V Darkovičkách bude vybudo-
ván chodník na ulici Vřesinské, a 
to v úseku mezi ulicemi K Mýtu a 
Pionýrská. Dále budou opraveny 
příjezdové komunikace, autobu-
sová zastávka na křižovatce ulic 
Jandova a Kozmická dostane 
nový přístřešek a ulice K Mýtu 
veřejné osvětlení. Bude vypraco-
vána projektová dokumentace 
k další části chodníku  na ulici 
Vřesinské a dvě studie -  pro 
hřiště na míčové hry a variant-
ní řešení rekonstrukce ulice 
Pionýrské.

Radnice rozdělila granty
O udělení grantů v celkové 
výši 180.000 korun rozhodlo 
Zastupitelstvo města Hlučína. 
Žadatelé je využijí v roce 2008 
na uspořádání:
- Memoriálu Oldy Dvoroka, 
závodu záchranných psů, VIII. 
ročník
- II. mezinárodního In Bona Fi-
dae flétnového festivalu Hlučín 
2008
- Oslav 80. výročí SDH v Hlučíně
- akce „Beze zdí“, pořádané Sdru-
žením přátel školy při OU a PrŠ v 
Hlučíně, o.s.
- Vánočního běhu Hlučínem
- Krajského kola odborných 
učilišť v kopané
- Série koncertů dechové hudby 
Hlučíňanka v roce 2008
- HLUČÍN CUP 2008 - hasičské 
soutěže TFA v simulaci zásahové 
činnosti
- Reje na ledě pro děti i dospělé

(jh)

HARMONOGRAM SBĚRU
A SVOZU VYTŘÍDĚNÝCH PLASTŮ Z DOMÁCNOSTÍ 

HLUČÍN, DARKOVIČKY, BOBROVNÍKY
II. čtvrtletí 2008

Upozornění: Pytle s plasty je nutno vystavit před šestou hodinou 
ráno v den svozu! Termíny svozu:
 středa   7. května 2008     svozová oblast B
 středa 21. května 2008       svozová oblast C   
 středa   4. června 2008  svozová oblast A
 středa 18. června 2008 svozová oblast B
dále svoz probíhá v intervalu 1x za 6 týdnů, svozový týden - lichý

 



Jak na daňové složenky pro platby daně z nemovitostí?
Počínaje zdaňovacím obdobím 
roku 2008 bude daňová správa 
využívat nový způsob zpra-
cování a distribuce daňových 
složenek pro platby daně z 
nemovitostí. Ve většině případů 
budou daňové složenky zpraco-
vávány centrálně podle územní 
působnosti jednotlivých finanč-
ních ředitelství a rozesílány 
daňovým subjektům hromadně 
dodavatelskou firmou, tj. nikoli
jednotlivými finančními úřady.
Má-li poplatník daně z nemovi-
tostí více nemovitostí, které se 
nacházejí v působnosti různých 
správců daně v rámci jednoho 
finančního ředitelství, budou v
zájmu urychlení distribuce do 
obálek vkládány společně slo-
ženky za všechny tyto finanční
úřady. 
Jednotlivé složenky budou 
opatřeny názvem a číslem účtu 
místně příslušného finančního
úřadu, kterému je příslušná 
platba určena. 
Na alonži složenky bude i nadále 
informace pro poplatníka o po-

čtu splátek a výši daňové povin-
nosti, případně o výši daňového 
nedoplatku nebo přeplatku za 
předchozí zdaňovací období.
Má-li poplatník daně z nemovi-
tostí nemovitosti u více finanč-
ních úřadů v působnosti různých 
finančních ředitelství, obdrží
obálku se složenkami za každé 
dotčené finanční ředitelství
samostatně. 
Vzhledem k centrálnímu zpra-
cování a rozesílání složenek 
musí být údaje na složence za 
jednotlivé úřady předány v před-
stihu tak, aby složenky mohly 
být poplatníkům doručeny do 
15.5.2008, neboť první termín 
splatnosti daně z nemovitostí je 
do 31.5.2008. Je proto pravdě-
podobné, že někteří poplatníci 
zaplatí daň v mezidobí, tj. dříve 
než obdrží složenku. V tako-
vém případě budou údaje na 
alonži složenky sloužit pouze ke 
kontrole daňové povinnosti a k 
případnému doplacení rozdílu 
mezi vyměřenou daňovou po-
vinností a částkou již uhrazenou. 

Placení 
daně z nemovitostí od 
1.1.2008 dle zákona č. 
338/1992 Sb. v platném 
znění 
 
§ 15  
Placení daně z nemovitostí  
1. Daň z nemovitostí je splatná 
a) u poplatníků daně provozují-
cích zemědělskou výrobu a chov 
ryb  
- soukromě hospodařící rolnici 
- SHR  
ve dvou stejných splátkách a to  
nejpozději do 31.srpna a 30. 
listopadu běžného zdaňovacího 
období  
(ve dvou splátkách se platí daň, 
která je vyšší než 5000,--Kč) 
b) u ostatních poplatníků daně 
ve dvou stejných splátkách, a to 
nejpozději do 31. května a do 
30. listopadu (ve dvou splátkách 
se platí daň, která je vyšší než 
5000,--Kč) 
2. Nepřesáhne-li roční daň z 
nemovitostí částku 5000,--Kč,  
je splatná najednou, a to nejpoz-

ději 
do 31. května 

běžného zdaňovacího ob-
dobí. Ke stejnému datu lze daň z 
nemovitostí zaplatit najednou i 
při vyšší částce.  
3. Činí-li u jednoho poplatníka 
celková daňová povinnost z 
nemovitostí  
nacházejících se v obvodu 
územní působnosti jednoho  
správce daně méně než 30,--Kč a 
není -li dále stanoveno jinak,  
daňové přiznání nebo dílčí 
daňové přiznání se za podmí-
nek uvedených v § 13a tohoto 
zákona podává, daň se vyměří, 
ale nepředepíše.  Výsledek 
vyměření se poplatníkovi nebo 
společnému zástupci nesděluje, 
pokud o to poplatník nebo spo-
lečný zástupce nepožádá. 
(Daň z nemovitostí menší než 
30,--Kč se neplatí, daňové při-
znání se podává) 
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Když  v roce  2005 zrealizovalo  
Kulturní centrum Hlučín  svůj 
projekt „Signály z Hlučínska 
Studio NENUDO“,  všichni  
zainteresování si tenkrát  po-
vzdechli, jaká je to  škoda, že 
jeho  vysílání je  závislé pouze 
na veřejné velkoplošné projekci 
v KD Hlučín. Jeho sledovanost 
odvisela na počtu promítacích 
dnů a zorganizované účasti 
návštěvníků. Tehdy totiž ještě 
nebyla dostupná technologie,   
abychom  mohli vysílat alespoň 
přes internet.  Nicméně jsme si 
v té době  vyzkoušeli, že poten-
ciál talentovaných budoucích 
zpravodajů  a redaktorů   pro 
město Hlučín je víc než dosta-
tečný. Pro mnohé kluky a holky, 
to byla přinejmenším také velmi 
zajímavá zkušenost. Prověřili  
jsme  si v praxi   krátkodobé 
fungování volného televizního  
zpravodajství.  A to byl příslib, že 
až to bude jenom trochu tech-
nicky možné, tak se do natáčení 
pustíme znova  i když samozřej-
mě už trochu jinak. 
Čas  plynul  a  zatím co se tech-
nologie internetového přenosu  
s každým přibývajícím rokem 
zdokonaluje  a filmová technika  
se stává již cenově dostupnou,  
na Zámku v Hlučíně  se dokon-

čilo zázemí pro uskutečnění  
záměru  vybudovat zde sídlo 
Městské televize Hlučín. 
Provozovatelem  MTVH  bude  
Kulturní centrum Hlučín, její 
obsahový záměr a zorný úhel 
pohledu na  život ve městě  
bude ale všestranně široký.  Její 
vysílání  v letošním  roce bude 
zpracováváno v týdenních 
zpravodajských blocích s pra-
videlnými okénky TEP MĚSTA 
(významné události z našeho 
města), KULTURA (kulturní aktivi-
ty  ve městě), SPORT (sportovní 
události), PROFILY (představová-
ní obyvatel města se zajímavými 
koníčky a zálibami, významné 
osobnosti města), ZAJÍMAVOSTI 
(seriál o historii města a jeho 
proměně,  seriál o náplni  jednot-

livých odborů městském úřadu, 
představování  spolků a sdružení  
atd.). Plánujeme  seriál besed 
na téma, které budou zajímat 
obyvatelé Hlučína (včetně Dár-
koviček a Borovníků), zábavné 
vstupy i věci na odlehčení atd.  
To je  samozřejmě pouhý náznak 
toho, co všechno se postupem 
času objeví ve vysílání MTVH. 
Hlavní náplň nebude pouze v 
aktuálním  zpravodajství, ale 
chceme  aby se MTVH stala sil-
ným pomocníkem pro zlepšení 
informovanosti a propagace 
mnoha kulturních  a sportovních 
aktivit  v našem městě. 
Vysílání  bude vždy  zavěšeno na 
internetu na 7 dní od úterý do 
pondělí následujícího týdne. Kde  
si jej budete moci prohlédnout  

v jakémkoliv čase. Pro ty, kteří 
nemají internet a budou chtít  
vidět naše zpravodajství, bude  
každé úterý od 14:00 hodiny a 
pak vždy opakovaně v celou ho-
dinu  až do 19:00 hod.  veřejná 
projekce nového zpravodajství.   
Pro  návštěvníky kina  připravu-
jeme malou lahůdku   a  před 
každým promítáním  filmů se
bude  vysílat speciální sestřih  
různých reportáží pod názvem 
Hlučínský videožurnál.
Abychom  mohli zahájit vysílání 
MTVH, které jsme naplánovali na 
3.6. 2008, musíme ještě pro to 
mnoho udělat, ale už v květnu  
se budete  setkávat s našimi  re-
daktory a kameramany v ulicích 
města, kteří si budou osvojovat  
zpravodajskou činnost v praxi.  
Náš redakční zpravodajský tým 
budujeme od základu  a učit se 
bude každý z nás, neboť  naším 
cílem není jenom obsahově 
dobré zpravodajství, ale také 
jeho technická a obrazová 
kvalita. 
Od  3.6.2008    MTVH  Městká 
televize Hlučín   na této interne-
tové adrese:  www.mtvh.cz

Mgr. Zdeněk Kačor
ředitel KC Hlučín

autor projektu 

Hlučín bude mít vlastní internetovou televizi
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První Koláčobraní na Hlučínsku. Novou, netradiční a hlavně 
voňavou akcí bylo První koláčobraní na Hlučínsku, které 20. 
dubna pořádalo Kulturní centrum Hlučín. Šest regionálních 
výrobců koláčů z Hlučína, Bolatic, Dolního Benešova, Kobeřic, 
Píště a Petřkovic svězlo do kulturního domu v Hlučíně tři tisíce 
kusů tohoto voňavého a oblíbeného pečiva. Příchozí mohli na 
místě koláče ochutnávat, koupit, objednat a také srovnávat. 
Pečení koláčů má na Hlučínsku významnou tradici. Kulturní 
centrum pořádá proto každý rok kurzy pečení pravých hlučín-
ských koláčů. 

Dnes se budeme věnovat tomu, 
jak se zachovat po zaznění 
signálu Všeobecná výstraha. 
Přehled signálů byl uveden 
v minulém čísle Hlučínských 
novin, ale jistě nebude na 
škodu, když si připomeneme, 
že tento signál je vyhlašován 
kolísavým tónem sirény po 
dobu 140 vteřin, který je možné 
opakovat třikrát po sobě v třími-
nutových intervalech. Tento tón 
vždy znamená ohrožení a není 
radno jej podceňovat, proto je 
nutné dodržovat určité základní 
vzorce a zásady chování. Neza-
měňujme si jej však s požárním 
poplachem!
Základní postup po zaznění 
signálu Všeobecná výstraha:
1. Okamžité ukrytí – pokud 
uslyšíte varovný signál, okamži-
tě vyhledejte úkryt v nejbližší 
budově. Pokud cestujete auto-
mobilem a zazní varovný signál, 
automobil zaparkujte a ukryjte 
se v nejbližší budově.
2. Okna a dveře – když jste 
v budově, zavřete všechna okna 
a dveře, protože může jít o varo-
vání před chemickou či radiační 
havárií. Uzavřením oken a dveří 
snížíte riziko zamoření.

3. Rádio, televize, Internet 
– podrobnější informace o 
důvodu vyhlášení signálu Vše-
obecná výstraha a instrukce, co 
dělat dále, uslyšíte z mimořád-
ného zpravodajství České televi-
ze, studia Ostrava a Českého 
rozhlasu Ostrava, který lze na 
Hlučínsku naladit na frekvenci 
107,3 FM. Budou umístěny 
také na Internetu, především 
na webu města www.hlucin.cz. 
V případě potřeby budou vysílat 
podrobnější informace přímo 
v ulicích také strážníci městské 
policie pomocí megafonu, který 
je ve výbavě jejich služebního 
automobilu.
Tento postup platí, pokud zjev-
ně nejde o povodeň. V případě 
povodní ztrácí první dva body 
význam, o to více získává na 
významu už tak důležitý bod 
třetí – sdělovací prostředky bu-
dou vysílat důležité informace 
o vodou ohrožených územích a 
pokyny pro případnou evakuaci 
obyvatel. 
Ať jde o povodeň, teroristický 
útok nebo dopravní nehodu 
s únikem nebezpečných látek, 
vždy je nutné nejen dodržet 
výše uvedené postupy, ale také 

zachovat se podle určitých zá-
sad a pravidel, čímž i vy můžete 
přispět k efektivnímu zvládnutí 
vzniklé krizové situace.
Obecné zásady chování po 
zaznění varovného signálu:
1. Respektujte a snažte se zís-
kat ověřené informace z oficiál-
ních zdrojů.
2. Nerozšiřujte neověřené 
informace a poplašné zprávy.
3. Nepodceňujte vzniklou 
situaci. Signál Všeobecná vý-
straha vždy varuje před vážným 
nebezpečím!
4. Varujte ostatní osoby ve 
svém okolí. Víte-li o neslyšících v 
okolí, nezapomeňte na ně.
5. Netelefonujte, pokud to 
není nezbytně nutné. V krizo-
vých situacích bývá telefonní 
síť přetížena, což může kom-
plikovat krizovou komunikaci 
odpovědným orgánům.
6. Pomáhejte sousedům, 
dětem a starým a nemocným 
lidem.
7. Uposlechněte pokyny 
příslušníků složek IZS a předsta-
vitelů městského úřadu či jiných 
správních orgánů. Nekomplikuj-
te jim zbytečně jejich náročnou 
práci!

8. Nepanikařte – snažte se, 
jak je to jen možné, zachovat 
chladnou hlavu. Vyhlášení 
varovného signálu znamená, 
že vzniklá situace je již řešena. 
Že všichni příslušníci složek IZS 
dělají vše, co je v jejich silách, 
pro její zvládnutí a pomoc 
obyvatelstvu.
Samozřejmě si musíme uvědo-
mit, že tyto pokyny nejsou uni-
verzální ani kompletní, protože 
každá krizová situace je jiná, 
avšak jde o základy, které jsou 
nutné pro zvládání konkrétních 
a reálných situací. Pokud budou 
pro zvládnutí a přežití krizové 
situace nezbytné ještě další 
úkony, vždy o nich budete infor-
mováni sdělovacími prostředky 
a příslušníky záchranných jed-
notek či představiteli města.
O některých takových úkonech, 
zejména o zásadách opuštění 
bytu, evakuace, ukrytí či obsahu 
evakuačního zavazadla, bude 
pojednávat příští článek.

Bc. Václav Menšík 
ve spolupráci

s úsekem krizového řízení
MěÚ Hlučín

Co dělat, když zazní siréna?
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  Teta Amálka byla svobodná a 
stala se poručníkem dětí. Nikdo 
ze starších dětí neměl vztah 
k hospodaření na usedlosti. Tři 
z nejstarších chlapců měli zájem 
o studium.
  Po dlouhých poradách praba-
bička, pradědeček a teta Amálka 
prodali usedlost, pole louky, 
zvířectvo a ještě louku na Vinné 
hoře, která patřila babičce, aby 
byly peníze na zaopatření dětí.  
Prababička byla velmi skromná 
a pracovitá žena. Jejím přičině-
ním se celé rodině vždy dobře 
dařilo. Přesto byla z prodeje 
velmi nešťastná. Vždyť šlo o 
majetek, který se shromažďoval 
po několik generací. Důležité ale 
bylo zaopatřit nezletilé děti.
  Byla první světová válka.
  První z naší rodiny narukoval 
nejstarší bratr mojí maminky, 
strýc Emil. Chtěl být knězem. 
Jako budoucí kněz nechtěl do 
nikoho střílet. Bylo mu vyho-
věno. Byl převelen k sanitní 
službě.
  Když jednou nesli raněného 
na nosítkách, dostal zásah 
do břicha. Po zranění ležel ve 
vojenské lazaretu v německém 
Halberstadtu.  Teta Amálka  se 
vší láskou a zodpovědností 
ho jela navštívit. Jeho stav byl 

velmi vážný. Bylo jí to velmi líto.  
Ona podle vyprávění se k dětem 
své sestry chovala tak zodpo-
vědně, jako by to byly její vlastní 
děti.
  Emilovo největší přání bylo, aby 
mohl zemřít doma.  Teta Amálka 
mu slíbila, že udělá vše pro to, 
aby jeho přání splnila. Hned 
ráno šla za vedoucím lékařem.  
Byla řečnicky velmi obratná a 
inteligentní. A bylo jí vyhověno. 
Teta Amálka s raněným strýcem 
Emilem přijela vojenskou sanit-
kou do Hlučína.
  Hned ráno šla  prababička 
za naším rodinným lékařem 
s prosbou, aby se přišel na 
strýce Emila podívat. Verdikt byl 
nadmíru jasný. Strýc Emil krátce 
po převozu svému zranění pod-
lehl a zemřel.
  Konal se vojenský pohřeb se 
všemi vojenskými poctami, jak 
tomu bylo  zvykem.
  Když Emil zemřel, bylo horké 
léto. Jeho posledním přáním 
bylo, aby byl rychle pohřben, 
vzhledem k silnému zápachu.
   Říká se, že humor je koření 
života a vkrádá se do našich 
smutných životních situací.
  Po hodně letech mi teta Amál-
ka vyprávěla humorný příběh, 
který v Halberstadtu prožila. 

Byla velmi dobrou vypravěčkou 
a já pozornou posluchačkou.
  Byl krásný zimní večer. Jen 
uhlíky v kamnech svými světélky 
doplňovaly zimní atmosfé-
ru  pokoje.   Po večerní modlitbě 
jsme ulehly do postele. Skoro 
každé tetino vyprávění začínalo 
vzpomínáním na strýce Emila. 
Měla ho velmi ráda. Vždyť měl 
být knězem, jak si to v rodině 
všichni přáli.
  „Víš Anenko,“ tak mi říkala, 
„Co se mi ještě v Halberstadtu 
přihodilo, když jsem byla za Emi-
lem v lazaretu? Čas tak rychle 
ubíhal a než jsem se nadála, byl 
večer. Já si vůbec neuvědomila, 
kde najdu v tak velkém měs-
tě nocleh. Vyptávala jsem se, 
ale všechny moje prosby byly 
marné. Tu najednou přišla za 
mnou vrchní sestra, že slyšela o 
moji starosti. Říkala, že má doma 
velikou francouzskou postel. 
Přátelsky mi nabídla přístřeší. 
Již po cestě k ní domů mi vrchní 
sestra vyprávěla, že konečně po 
dlouhých službách si zajde s jed-
ním oficírem do kavárny. Chtěla
se trochu pobavit a odpoutat se 
od všech těch útrap a bolestí, 
které denně sdílí a vidí v lazare-
tu.  Po příchodu domů mě uhos-
tila večeří a čajem. Já jsem jí na 

oplátku 
nabídla kou-
sek hlučínského 
koláče. Velmi jí chutnal. 
Mohla jsem se vykoupat.
  Vrchní sestra se po vykoupání  
ustrojila. S účesem jsem jí tro-
chu pomohla. Byla velmi krásná 
a přátelská. Její voňavka ještě 
dlouho voněla v celém bytě.
  A už tu byl krásný oficír.
  Velmi jim to slušelo.
  Rozloučili jsme se. Já jsem jim 
popřála dobrou zábavu. A oni 
mi dobrou noc.
  Byla jsem cestou velmi unave-
na. Pomodlila jsem se a ulehla 
do  francouzské postele.
  Konečně jsem si také vychutna-
la po všech hrozných zážitcích 
v lazaretu a po dlouhé cestě 
kousek štěstí a pohody.
  Nad ránem, asi ve dvě hodiny, 
se vrchní sestra s oficírem vrátili.
Chovali se velmi tiše.
Přesto jsem se probudila. Před-
stírala jsem, že spím. Oba milen-
ci ulehli do postele vedle mě. 
Začali se milovat. V tu chvíli jsem 
nevěděla, jak se mám zachovat. 
Ani jsem nedýchala.“                           

Pokračování příště

Čtení na pokračování: Vzpomínky malé Anny III.

Donutil vyprávěl a bavil. Známý bavič, vypravěč, herec a také 
výborný zpěvák Miroslav Donutil se během svého turné Cestou 
necestou zastavil také v Hlučíně - 16. dubna vystoupil v Kulturním 
domě.
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Na dnešním místě stojí kámen 
přibližně od roku 1955. Byl zde 
umístěn jako zábrana výjezdu 
aut na Ostravskou ulici, kde 
zejména nákladní auta záso-
bující zeleninu (dnes Fortuna), 
ohrožovaly v nepřehledném 
místě auta jedoucí po hlavní 
cestě od Ostravy. 
Předtím stál kámen, dle někte-
rých pamětníků, několik let v 
rohu křižovatky ulice Hrnčířské 
s ulicí Bochenkovou. Překážel 
tak vybudování ulice Bochen-
kové, kterou tvořil tehdy pouze 
chodník pro pěší. 
Nejstarší pamětník, dnes 75 letý 
Eduard P. upřesnil místo, kde 
stával kámen, když mu bylo 12 
let. Bydlel v domě vzdáleném 
40 m od kamene. Znal ho tak 
dobře, že mu ještě dnes říká náš 
kámen. Promítnutí určeného 
místa do mapy města ukázalo, 
že kámen stával v uličce, asi 
7 m před městskou hradbou. 
Na kamenu bábovka je vyryt 
letopočet 1858, ale zřejmě 
bude mnohem starší, rukopis a 
provedení by kamenický mistr, 
tvůrce kamene, provedl lépe a 
nejspíš na boční, lépe viditel-

né straně. Materiál kamene je 
sopečná vyvřelina, jaká se těžila 
například v Mezině u Bruntálu. 
Podrobným prozkoumáním 
kamene, hlavně dnes ukryté 
spodní části s prohlubní upro-
střed a kruhovým obroušením 
jsem pochopil, že se kamenem 
otáčelo ve svislé ose. Kámen 
musel stát na plochém kameni 
s podobnou prohlubní. Když do 
prohlubní vložíme kamennou 
kouli tak, aby mezi kameny byla 
nepatrná mezera, vznikne axiál-
ní ložisko, nebo lépe viklan. 
Nepatrným vychýlením kamene 
se váha těžkého kamene 
přenese na kamennou kouli a 
dá se jím lehce pohybovat. Po 
uvolnění drží kámen třením 
nastavenou polohu. Z prozkou-
mání horního otvoru uprostřed 
bábovky, bočního otvoru a 
malého zahloubení 60 cm 
pod ním, vyplynulo, že kámen 
sloužil jako otočná závora. 
Technický výkres a vyrobený 
funkční model závory, potvrdil 
odůvodnění všech otvorů, včet-
ně velikosti a umístění. Malý 
otvor ve spodní části prokazuje, 
že příčná vzpěra dřevěné závory 

byla železná. Zakotvení 
železné vzpěry v kame-
ni se ještě dnes provádí 
stejně. Do konického 
otvoru, rozšířeného do-
vnitř kamene, se vsadí 
na konci rozšířený že-
lezný profil a zatemuje
se olovem. Otvor shora 
bábovky je nezbytný 
pro zafixování dřevěné
závory před vysunutím 
a tedy stabilní výšky a 
pevnosti závory. To bylo 
provedeno dřevěným 
čepem, zasunutým 
do otvoru vodorovné 
závory. Větší průměr otvoru ve 
vrchní části umožňuje zasunutí 
sloupku (s tímto čepem), pro 
upevnění cedulky s nějakým 
nařízením, vyhláškou, vlajkou, 
případně erbem nebo znakem 
města pro zvýšení majestátu. 
Dovedu si představit, že otočná 
závora sloužila jako zábrana 
volného vstupu do města, ať 
už kvůli mýta nebo kontroly 
osob. Jelikož taková závora 
má smysl jedině v ohrazeném 
prostoru, můžeme její vznik ča-
sově zařadit do doby opevnění 
města, které v roce 1534 do-

končil Bernard ze Zvole. 
Vzhledem k tomu, že 
opevněné město mělo 
2 brány, Ostravskou a 
Opavskou, dá se před-
pokládat, že kámen-
-závora stával před 
jednou z nich a má 
pravděpodobně ještě 
dvojníka, který stával 
před druhou bránou. 
Rozbořením bran, v 
roce 1822 Opavské a 
v roce1829 Ostravské, 
ztratily tyto závory 
opodstatnění a kame-
ny musely být odstra-
něny, aby nepřekážely. 
Od té doby se 
kámen pravdě-
podobně 
pou-

žíval ke stejnému 
účelu jako dnes, k zabránění 
vjezdu.
Vyrobený funkční model závory 
věnuji hlučínskému muzeu, kde 
bude k dispozici a vyzkoušení. 
Myslím, že technicky smýš-
lející zájemci ocení důmysl a 
um našich předků.  Nakonec 
si dovolím navrhnout vyro-
bení skutečné funkční závory 
s původním kamenem a její 
umístění
před 
dře-
věnou 
lávkou u 
vstupu 
do hlu-
čínského 
zámku, 
nebo 
někde v 
zámec-
kém 
nádvoří.

Záhada tajemné hlučínské
bábovky odhalena?

Text a fotografie: Jiří Sonnek
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Marek Bukač 
(1966), člen sportovního 
klubu SKP Ostrava – velkorá-
žové akční disciplíny IPSC – neboli 
praktická střelba. Střelba podle složi-
tých pravidel, spočívající ve skloubení 
rychlosti, přesnosti a síly při 
použití krátké či dlouhé 
zbraně.

HN: Marku, můžete 
nám přiblížit, jakému odvětví 

sportovní střelby se vlastně věnujete?
Střílím velkorážové akční disciplíny. Jde o 
střelbu, která se pokud možno co nejvíc 
blíží praktickému použití zbraně. Terče 
se pohybují, objevují se jen na určitý čas. 
Střelba bývá buď z jednoho místa nebo 
v pohybu. Úkolem je v co nejkratším čase 
při zisku maximálního počtu bodů vyřešit 
hypotetickou situaci, přičemž samozřejmě 
hlavní důraz je kladen na bezpečnost. Jde 
o střelbu dle pravidel IPSC (International 
Practical Shooting Confederation). Je to 
mezinárodní organizace, jejímž členem je 
i Česká republika.

HN: Jaké zbraně pro tento sport použí-
váte?
Jak jsem řekl, jedná se o velkorážové 
disciplíny, tzn. že používám ráži 9 mm a 
více. Jsou to pistole a pušky CZ, popřípa-
dě revolver SMITH&WESSON. Zbraně se 
kupují jako hotový tovární výrobek. Ten se 
pak upravuje podle individuálních potřeb. 
Upravuje se chod pouště, mířidla, úcho-
pové plochy pažby, kapacita zásobníku. 
Všechny úpravy samozřejmě podle pravi-
del daných pro jednotlivé disciplíny.

HN: Bývá v této sportovní disciplíně 
mnoho závodů ročně?
Dříve jich bývalo více. V současné době se 
počet ustálil asi na na 25 až 30 závodech 
ročně. Nejezdím z tohoto počtu všechny, 
ale vybírám závody nejkvalitněji obsazené. 
S přibývajícím věkem se stále méně věnuji 
krátkým zbraním a více puškám.

HN: Jak jste se ke sportovní střelbě 
dostal?
K tomuto koníčku mě přivedl otec, který 
byl několikrát za sebou přeborníkem minis-
terstva vnitra v těchto zbraních. Já v pod-
statě mezi zbraněmi vyrůstal. Takže bylo 
jasno jakému koníčku se budu věnovat.

HN: Zabere vám tento koníček mnoho 
času?
Střelba obecně, což mimochodem málo-
kdo ví, je jedním z nejúspěšnějších sportů 
v této zemi. Máme sice relativně malou, ale 
za to velmi kvalitní základnu. Za to vděčíme 
mimo jiné i výchově ve Svazarmu. Co se 
týče času, nedá se úplně přesně vyjádřit 
v hodinách či dnech. Každý, kdo se chce 
udržet na špici, musí vystřílet minimálně 30 
a ž 50 tisíc ran.

HN: Tím mi nabízíte další otázku. Jak je 
při tomto počtu ran sportovní střelba 
náročná finančně?
Záleží vždy na počtu ran a druhu patron. 
Patrony do krátkých zbraní vycházejí v roz-
mezí 2 – 3 Kč. Puškové malorážní, obyčej-
né 2, špičkové 8 korun.Ráže 9 mm přijde 
v obchodě na 5 korun, obyčejná revolve-
rová zhruba  8 korun. Pak jsou i kvalitnější 
náboje, třeba i za 30 korun. Každý sportov-
ní střelec  si vyrábí střelivo sám a to podle 
svých potřeb a typu konkrétní zbraně.

HN: V jakých cenových kategoriích se 
pohybují zbraně?
Jde vždy o různé kategorie.
Obecně lze říci, že krátké zbraně, se kterými 
se dá závodit stojí kolem 20 tisíc korun.

Speciály do kategorie OPEN jsou dražší 
- stojí 45 až 50 tisíc.

HN: Existuje v tomto odvětví nějaká 
česká specialita?
Ano. Ta skutečně existuje. Vzhledem 
k požadavků a problémům spojeným 
s provozem velkých puškařských střelnic, 
vhodných pro střelbu na mizející cíle (tzv. 
ostřelovačské pušky, se u nás praktikuje 
střelba s malorážkovou puškou. Ty se 
berou  poměrně k velkým puškám. A to je 
naše speciální národní disciplína.

Výsledky:
1994 - 1. místo na Mistrovství policie ČR
1995 - 1. místo v družstvech na Mistrovství 
policie ČR
1997 - 3. místo na Mistrovství policie ČR

Pušky
2007 - 3. místo na Mistrovství republiky ve 
dvojicích
2006 - 1. místo na Mistrovství republiky 
v jednotlivcích
2005 - 1. místo na Mistrovství republiky v 
jednotlivcích

Akční střelec
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Volný čas v Hlučíně
Kulturní centrum Hlučín
Ostravská 18, Hlučín, tel.: pokladna: 
558 270 100, kulturní dům: 595 043 397
5. 5. | 18.00 | Se spisovatelkou Zuzanou 
Beranovou o životě Joy Adamsonové
- zámecký klub

6. 5. | 16.30  | Vernisáž Waltera Kosuba 
– pohlednice Hlučínska; KD

9. 5. | 19.00  | Ladies párty – show pro ženy

14. 5. | 9.00, 10.30 | Hudební Tramtárie 
– představení pro MŠ a I. st. ZŠ

15. 5. | 17.00 | Hlučínské kořeny

17. 5. | 16.00 | Omlazovna  - další zábavně  
taneční setkání seniorů nad 35 let

24. 5. | 13.30 | Hlučínský talent – pořádá 
DDM ve spolupráci KC Hlučín

30. 5. | 10.00 | Děti dětem, školy školám 
– Mírové náměstí

31. 5. | Dětský den –SDH, DDM, KC + další 
organizacee města – Hlučínské jezero 

Výstavy:
6. -  16. 5. | Výstava pohlednic Hlučínska 
Waltera Kosuba

Připravujeme:
 4. 6. | Pohodový podvečer s Janou Schlos-
sarkovou
11. 6. | Screamers 

Kino Mír Hlučín
Ostravská 51a, Hlučín
Tel.: 595 041 074
2. 5. až  4. 5.  | 17.00 | Nejkrásnější hádanka
Film ČR - pohádka

6. 5. | 19.00 | Bobule
7. 5. | 17.00, 19.30 | Bobule
Film ČR – komedie, MP

9. 5. | 19.30 | 10 000 let př.n.l.
10. 5. | 17.00, 19.30 | 10 000 let př.n.l.
11. 5. | 17.00 | 10 000 let př.n.l.
Film – dobrodružný, MP od 12 let
 
12. 5. | 17.00, 19.30 | Taková normální 
rodinka
Film ČR – komedie, MP

13. 5. | 17.00, 19.30 | Venkovský učitel
Film ČR – drama, MN

16. 5. | 19.30 | O rodičích a dětech
17. 5. | 17.00,19.30 | O rodičích a dětech
18. 5. | 17.00 | O rodičích a dětech
Film ČR – komedie, MP

23. 5.  a 24.5 | 19.30 | Bobule

25. 5. | 17.00 | Bobule
Film ČR – komedie, MP

31. 5. | 17.00, 19.30 | Venkovský učitel
1. 6. | 17.00 | Venkovský učitel
Film ČR – drama, MN

Dům dětí a mládeže Hlučín
Zámecká 6, 748 01  Hlučín, tel.: 595 
041 156, e-mail: ddmhlucin@seznam.cz, 
www.ddmhlucin.zde.cz
3. 5. | S BARVIČKAMI ZA ZVÍŘÁTKY - výlet 
do ZOO Ostrava, spojeno s výtvarnou sou-
těží, sraz v 10:00 hod. před DDM , návrat 
v 16.00, cena: 80,- Kč,  s sebou svačinku, 
pití, pláštěnku a průkaz pojištěnce Veronika 
Hubáčková, tel.: 595 041 156

3. 5. | RYBÁŘSKÁ SOUTĚŽ v lovu ryb udicí 
na plavanou „O pohár MO ČRS Hlučín“ 
- pro děti do 15 let (včetně) se zájmem o 
rybářský sport, soutěží se od 7:00 hod. do 
12:00, sraz v areálu štěrkovny u velkého 
„oka“, startovné 20,- Kč, Edita Studená, 
tel.: 595 041 156

23. 5. | SOUTĚŽ STŘELECKÝ TROJBOJ 
- střelba ze vzduchovky, luku a praku pro 
děti od 9 let a mládež, od 15.00 na střelnici 
SSK v Hlučíně schreier.leo@seznam,cz, tel: 
724366987

24. 5. | HLUČÍNSKÝ TALENT 2008
XI. ročník soutěžní přehlídky moderního a 
scénického tance dětských, mládežnických 
a dospělých kolektivů „O pohár města 
Hlučína“ od 13.30 v KD Hlučín

31. 5. | DEN DĚTÍ - zábavné odpoledne 
pro děti v areálu SRA Hlučín (za restaurací 
Laguna), akce ve spolupráci se Sborem 
dobrovolných hasičů Hlučín 

Muzeum Hlučínska
Zámecká 4, Hlučín, tel.:  595 041 337
e-mail: muzeum.hlucinska@seznam.cz
11. 5. - 14. 9. | Výstava „Medvídci, plyšoví 
mazlíčci“
11. 5.  | 15.15, 16.00, 16.45 | Klauniáda 
– hrajeme si a kouzlíme s úsměvem
Do 4. 5. trvá výstava „Od doby kamenné do 
doby slovanských hradišť“

Fotbalový stadión Hlučín
Harmonogram zápasů II. fotbal.ligy
10. 5. | 17.00 | Ústí nad Labem  
17. 5. | 17.00 | Vítkovice  
25. 5. | 17.00 | Slovácko  
5. 6. | 17.00 | Fulnek 

TJ ASPV Hlučín
Velká tělocvična ZŠ Rovniny 
Každá středa 19.00 - 20.00 | Cvičení 

Tělocvična ZŠ Tyršova
Každé pondělí 18.30 - 19.30 | Cvičení 

Přivítali jsme:
Julie Kaspříková

Rozloučili jsme se:
Lessniáková Josefína
Remešová Ljuba

V souladu  s ustanovením § 4 
odst. 1 písm. f ) zákona č. 166/
1999 Sb., o veterinární péči a o 
změně některých souvisejících 
zákonů (veterinární zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, 
úplné znění z.č. 147/2006 Sb.,  
je chovatel povinen zajistit, aby 
byli  psi držení v zajetí, ve stáří 
od 3 do 6 měsíců a poté vždy 
jednou za rok očkováni proti 
vzteklině, uchovávat doklad o 
tomto očkování po dobu nej-
méně 1 roku a na požádání jej 
předložit orgánům vykonáva-
jícím veterinární dozor.
Psi musí být v doprovodu do-
spělé osoby a musí být opat-
řeni náhubkem. Majitel psa 

předloží při očkování doklad o 
očkování – tj. očkovací průkaz 
psa. 
Poplatek za očkování činí 70,-
-Kč a je splatný přímo na místě 
veterináři provádějícímu očko-
vání. 
Pokud byl pes již očkován, na-
hlaste tuto skutečnost na MěÚ 
Hlučín, odbor životního pro-
středí a komunálních služeb (i 
telefonicky na č. 59 50 20 231).

Tato pozvánka nahrazuje in-
dividuální pozvánky, které 
již nebudou majitelům psů 
zasílány poštou.

Odbor životního prostředí
a komunálních služeb

POZVÁNKA K POVINNÉMU 
OČKOVÁNÍ PSŮ

Městský úřad Hlučín oznamuje, že dne 

29.5. a 30.5. 2008
proběhne očkování psů proti vzteklině a to následovně:

HLUČÍN – čtvrtek 29.5.2008
8.00 hod. – 11.00 hod. ul. Dlouhoveská 

(u bývalého veterinárního střediska)
13.30 hod. – 16.30 hod. Rovniny  

(u bývalého agitačního střediska ul. Na Závodí)

DARKOVIČKY – pátek 30.5. 2008
8.00 hod. – 10.00 hod. u kaple

BOBROVNÍKY – pátek 30.5. 2008
11.30 hod. – 13.00 hod u hasičské zbrojnice 

Jubilanti:
Hedvika Kanovská  *1928
Hedvika Šimánková  *1923
Margareta Blaschkeová  *1916
Hildegarda Tomisová   *1928
Anežka Pytlíková   *1920 

UPOZORNĚNÍ







Vážení přátelé, 
po roce se opět setkáváme u 

příležitosti svátku hudby, kterým je II. 
Mezinárodní  In Bona Fidae flétnový
festival HLUČÍN 2008, konaný pod 
záštitou pana ministra Petra Ganda-
loviče. Také já jsem rád opět zaštítil 
festival svým jménem. 

Návštěvnost a spokojenost s 
loňským prvním ročníkem pro mě 
byly nepochybným svědectvím a 
potvrzením zájmu široké veřejnosti, 
laické i odborné, o tento styl hudby, o 
tento způsob její prezentace. 

Je zřejmé, že se festival stává tradicí, 
kterou nám mohou v dobrém slova 
smyslu jiná města závidět. Tento rok 
obohatili organizátoři festival o flét-
novou soutěž, čímž mu byl dán nový 

rozměr a všichni se tak můžeme těšit 
na nové zajímavé  zážitky. 

Čekají nás téměř tři týdny, po které 
bude Hlučín patřit věhlasným flétnis-
tům i začínajícím umělcům.

 Tři týdny, kdy se k nám, jako minulý 
rok, budou sjíždět posluchači ze širo-
kého okolí i ze zahraničí a my všem 
rádi nabídneme svou pohostinnost a 
hodnotné kulturní vyžití. Tři týdny, kdy 
společně zažijeme tu neopakovatelnou 
atmosféru flétnových koncertů a se
soutěžícími budeme sdílet napětí flét-
nového klání. Věřím, že to opět budou 
příjemně strávené chvíle a setkání, 
na které se upřímně těším. Přeji Vám 
příjemný poslech a radost z hudby.                            

David Maňas
starosta

Počátky prvního „In Bona Fidae“ 2007 festivalu 
byly poněkud skromné –  co do finančních mož-
ností začáteční akce - a  jaký rámec repertoáru a 
umělců vybrat v těchto omezených možnostech.  

Zásluhou energické ředitelky festivalu paní 
Radmily Kotterbové se podařilo přesvědčit Hlu-
čínské ,aby nabídli prostory pro koncerty a svou 
spoluúčast při realizaci festivalu. 

Pokud jde o výběr repertoáru a účinkujících, byl 
jsem velmi potěšen, že „smetánka“ českých hráčů 
klávesových nástrojů přijala mé pozvání a tím 
se výrazně podílela na úspěchu festivalu, jehož 
téma bylo flétna a klávesové nástroje. Vrátím-li
se k obecně platné ideji jakéhokoliv dobrého 
festivalu, že má sledovat v podstatě minulost 
a budoucnost - tak již v prvním ročníku jsme 
nabídli díla, která směřují k budoucnosti. Naprosto 
neočekávaná a kladná odezva obecenstva mě 
přesvědčila, že tato linie repertoáru musí být 
jednou z hlavních os budoucích festivalů – ve 
které se hlučínské obecenstvo osvědčilo více než 
na  výbornou.

Jsem velmi potěšen tím, že přestavitelé Hlučína 
– Město Hlučín, Římskokatolická farnost Hlučín 
a Sdružení obcí Hlučínska jako spolupořadatelé 
významně podporují festival a vyjadřuji jim můj 
veliký dík. 

Druhý ročník festivalu je ve znamení expanse 
– teritoriální tím, že přibudou Bolatice a Kravaře i  
počtem účinkujících.

 O velmi výrazný podíl soudobé hudby se 
zaslouží zejména naši zahraniční hosté, kteří jsou 
mezinárodně uznanými exponenty tohoto druhu 
repertoáru: Američanky Camilla Hoitenga a Carin 
Levine, Francouzska Florence Bellon a Australané 

Lewis Mitchell a Mark Knoop.  
Z hudby minulosti zazní mmj. kompletní 

provedení flétnových sonát J.S. Bacha a G.F.
Haendela; Mozartovy kvartety pro flétnu a smyčče
budou provedeny spolu se skladbami Mozartových 
českých současníků. Komorní Orchestr Bohuslava 
Martinů přispěje skladbami Kohouta, Martinů, 
Brittena, krásnou serenádou 

A. Dvořáka a ne často slyšenými Pěti kusy pro 
smyčce A. von Weberna a Bartókovým Diverti-
mentem.  

První IBF flétnová soutěž Hlučín má svým
způsobem celostátní význam – bude první z pravi-
delně se opakujících soutěží pro mladé flétnisty
a bude jim sloužit jako příprava pro profesionální 
dráhu. Tím zaplní citelnou mezeru, neboť kromě 
Mezinárodních soutěží Pražského jara, které 
se uskutečňují pro obor flétny nepravidelně a
v poměrně velikém časovém odstupu, není v České 
republice flétnová soutěž, která by svými vysoký-
mi požadavky byla souměřitelná s ostatními me-
zinárodními flétnovými soutěžemi.  V pětičlenné
porotě je většina ze zahraničí, čímž porota bude 
mít objektivitu a širší úhel pohledu.  První kolo 
soutěže je anonymní, další dvě kola jsou veřejná a 
všechna tři kola jsou přístupná obecenstvu. Finále 
20. května bude ve formě večerního koncertu.

Zvláštností soutěže – věřím že unikátní - je 
vystoupení všech členů poroty v recitálech během 
soutěže a festivalu. Jsem potěšen odezvou - deva-
tenáct flétnistů se přihlásilo k této těžké soutěži.
Bude to akce organizačně velmi náročná a pevně 
věřím, že otevře novou kapitolu pro město Hlučín.

Profesor Zdeněk Bruderhans
Umělecký ředitel festivalu a předseda poroty

Vážení hudební přátelé!
Uplynul již rok a opět budeme mít možnost po skoro tři týdny naslouchat tónům hudby, která si získává 

ve Vás, věrných posluchačích, zdroj inspirace, povzbuzení i posilu do našeho života. Hudba je přece velkou 
hřivnou, která rozdává radost těm, kdo ji přinášejí, ale i těm, kteří umějí naslouchat.

Přeji proto všem zmíněným upřímnou a povzbuzující radost z každého setkání při koncertech II. flétnové-
ho festivalu, zároveň i hluboké obohacení hudbou, která nás proniká a posiluje k plnějšímu životu. 

P. František Zehnal
duchovní správce hlučínské farnosti

Vážení přátelé, 
slova ministra vlády, uměleckého 

ředitele festivalu, pana starosty  i 
duchovního správce vaší farnosti 
doplňuji srdečným pozváním na 
koncerty i soutěžní klání druhého 
ročníku mezinárodního In Bona Fidae 
flétnového festivalu v Hlučíně.

Jménem o.s. In Bona Fidae vyjadřuji 
poděkování zástupcům a pracovníkům 
města Hlučína, Řimskokatolické farnosti 
Hlučín, Sdružení obcí Hlučínska, mnoha 
partnerům festivalu z řad firem i sou-
kromých osob a samozřejmě nejbližším 
spolupracovníkům a přátelům festivalu. 

Přála bych si, aby příští -  třetí ročník 
festivalu měl svého generálního partne-
ra a mecenáše. 

Jen tak může festival růst a být ku 
prospěchu nejen milovníkům hudby a 
výjimečných zážitků, které nám tato 
setkání přinášejí, ale také ku prospěchu 
městu Hlučínu, Hlučínsku i našemu 
kraji.

Děkuji všem hostujícím umělcům, 
jejichž osobní přístup k projektu 
festivalu i přípravě soutěže, pomoc při 
prezentaci festivalu a tím i hostitelské-
ho města Hlučína a spoluorganizátorů 
festivalu v České republice i zahraničí je 
neocenitelná a výjimečná.

Rekapitulace loňského ročníku byla 
nad očekávaní  příznivá, neboť

jsme si v u všech koncertů vytleskali 
jeden až tři přídavky, čtyřikrát jsme 
aplaudovali ve stoje a třikrát bylo zcela 
plno. Věřím, že i letos se budeme stejně 
spontánně těšit z výkonů umělců a 
provedení děl.  

Program letošního festivalu je bohatý, 
zajímavý, zazní i  několik premiér. 
Veškeré informace včetně detailního 
programu jednotlivých koncertů jsou 
již ve vašem infocentru na zámku i na 
webových stránkách Hlučína.

Těšíme se na setkání s Vámi.
Radmila Kotterbová

ředitelka festivalu

Vážení přátelé, 
opět se setkáváme u příležitosti svátku hudby, kterým je 

II. Mezinárodní  In Bona Fidae flétnový festival Hlučín 2008,
jemuž jsem rád poskytl záštitu. 

Hudba provází člověka odnepaměti  a píšťaly patří mezi 
nejstarší z hudebních nástrojů, ačkoliv hudba v pravěku byla 
záležitostí spíše magickou než uměleckou. Flétny byly původ-
ně vyráběny z kosti, později ze dřeva a nejnověji z kovu. Ode-
dávna také vedle sebe existovaly oba typy fléten – podélná
i příčná, po tisíciletí nacházely oba typy uplatnění v hudbě 
komponované i lidové. A setkáváme se s nimi dodnes.

Až do období renesance se nerozlišovala hudba instrumen-
tální od hudby vokální. Skladatel psal skladbu pro několik 
„hlasů“, lhostejno, zda zpívaných, či hraných. Aby mohly 

hudební nástroje zastupovat zpěvní hlasy, vyráběly se vždy 
v několika velikostech a označovaly se podle toho lidského 
hlasu, jehož rozsah měly. Z té doby tak známe i u zobcové 
flétny celou rodinu od vysokého sopranina po velký bas.

Baroko převzalo pouze flétnu altovou a nazývalo ji flauto
dolce, flétna sladká, líbezná a výjimečně sopranino. Tyto dvě
zobcové flétny se dočkaly skladeb od takových hudebních
velikánů, jakým byl například: Georg Philipp Telemann, Jo-
han Sebastian Bach nebo Georg Friedrich Händel. Po období 
baroka však flétna umlkla na celých 150 let.

Až začátkem minulého století se zvedla nová vlna zájmů 
o barokní hudbu, která s sebou nesla i návrat ke starým 
hudebním nástrojům. Dnes patří zvláště zobcová flétna mezi
velmi rozšířené hudební nástroje, především mezi dětmi. 

Hru na tento nástroj je ale možno studovat i jako obor na 
konzervatoři. A jistě i mezi hráči na flétnu najdeme umělce
vpravdě virtuózní. Návštěvnost a ohlas loňského ročníku 
festivalu In Bona Fidae pro mě byly jasným důkazem velkého 
zájmu laické i odborné veřejnosti o tento styl hudby. Festival 
tak založil tradici, unikátní v rámci České republiky, kterou 
letos organizátoři obohatili ještě o flétnovou soutěž.

Po tři týdny tedy Hlučín ovládne flétnová hudba v podání
začínajících flétnistů i renomovaných umělců z celého světa,
kteří se všichni nepochybně sejdou „v dobré víře“. Já věřím, 
že to budou tři týdny naplněné krásnými zážitky a radostí 
z hudby.

 Mgr. Petr Gandalovič
ministr vlády ČR



hlučínskénoviny [16]

In Bona Fidae: Z členů poroty a účinkujících představujeme
Pokračování z minulého čísla

VÁCLAV KUNT, jeden z nejvý-
znamnějších českých flétnistů 
absolvoval Janáčkovu akademii 
múzických umění v Brně. Po 
desetiletém působení v orches-
tru Janáčkova divadla v Brně se 
soustředil na sólovou a komorní 
dráhu.
Plných 23 let byl sólo flétnistou 
Pražského komorního orches-
tru bez dirigenta, se kterým 
koncertoval prakticky po celém 
kulturním světě.
Jako sólista vystoupil mj. v SRN, 
Rakousku, Španělsku, Chorvatsku, 
Švédsku, Norsku, Itálii, USA, Kana-
dě, Japonsku atd. Jeho umění je 
zaznamenáno na mnoha CD(Har-
monia Mundi, Orfeo, Supraphon, 
MusicVars, GZ) a desítkách roz-
hlasových nahrávkách. Zvláštní 
kapitolou Kuntovy činnosti je 
hudba komorní, ať již s klavírem, 
cembalem, harfou, nebo jiné 
nástrojové kombinaci. 
Kromě zmíněných hráčských 
aktivit se velmi intenzivně věnuje 
činnosti pedagogické, je docen-
tem JAMU v Brně a vyučuje také 
na Hudebním gymnasiu Jana Ne-
rudy v Praze a na mezinárodních 
interpretačních kurzech doma i v 
zahraničí.

PETR HEJNÝ se narodil v Praze 
v sochařské rodině. Hrát začal 
v sedmi letech na housle a od 
devíti se učil na violoncello u prof. 
Karla Pravoslava Sádlo. Poté stu-
doval na pražské konzervatoři u 
prof. Viktora Moučky a prof. Josefa 
Chuchro a na AMU ve třídě prof. 
Miloše Sádlo. Již během studií 
se zúčastnil několika mezinárod-
ních soutěží. Nejprve v letech 
1969 a 1972 rozhlasové soutěže 
Concertino Praga, kde získal 
1.ceny, a v roce 1976 Interpretační 
soutěže Ministerstva kultury, kde 
obdržel 3.cenu a cenu za nejlepší 
provedení Popperovy Tarantelly. 
V dalších letech hrál jako sólista 
s mnoha českými orchestry a 
klavíristou prof. Alfrédem Holeč-
kem. V roce 1977 se stal členem 
Pražských madrigalistů – komor-
ního souboru České filharmonie 
– a začal se intenzívně zabývat 
studiem staré hudby a hrou na 
violu da gamba a barokní violon-
cello. Od roku 1987 do roku 1997 
byl členem Doležalova kvarteta. 
Dva roky působil v České filhar-
monii. Nyní je členem Stamicova 
kvarteta. Spolupracuje s několika 
komorními soubory –  Antiqua-
rius Consort, České violoncel-
lové duo aj. V roce 2004 založil 

komorní soubor Zanetto Consort. 
Hraje též s mnoha předními inter-
prety – J.Sukem, B.Matouškem, 
I.Ženatým, Z.Růžičkovou, J.Hálou, 
J.Tůmou, G.Lukšaité-Mrázkovou, 
S.Ishikavou, Y.Oshimou aj. Kromě 
komorní hry vystupuje Hejný na 
sólových recitálech a jako sólista 
s komorními orchestry, jak na vio-
lu da gambu a barokní cello, tak 
na moderní violoncello. Nahrál 
řadu skladeb pro Český rozhlas 
a přes 30 sólových i komorních 
CD pro firmy Supraphon, Panton, 
Arta records, Pony Canyon, 
Bonton, Popron, Lotos, ADDA, 
Harmonia mundi aj. 
Hejný hraje na vzácné italské 
violoncello z roku 1581 Pellegrino 
Zanetto a violu da gamba - ně-
mecký a anglický model..

MARK KNOOP studoval klavírní 
hru ve třídě Stephen McIntyre na 
Victorian College of Art a v Ev-
ropě studoval mj. S Herbertem 
Henckem, James Avery a Peter 
Feuchtwanger. Dále studoval 
dirigování s Alberten Rosenem a 
vystupuje jak jako klavírista, tak 
i jako dirigent.  Mark vystupoval 
v Evropě, UK, USA, Kanadě a Aus-
trálii mj. Na festivalech Huddersfi-
eld, Melbourne, Adelaide Festival 
of Arts, Sydney Spring Festival 
a ISCM World Music Days. Mark 
spolupracoval s mnoha skladateli 
jako Michal Finnisy, Chris Dench, 
James Dillon, Liza Lim, Adam Yee, 
Benjamin Marks, Richard Barrett, 
David Young. Skladby zkompono-
vané přímo pro Marka obsahují 
Chris Dench hearthś algorithms, 
Benjamins Marks „La Chute“ a 
Dominika Karski „Streams Within 
the Piano and Ensemble“.  Usídlen 
v Londýně, Mark koncertuje 
pravidelně nejen jako recitalista, 
komorní hráč, ale také v duu 
s celistkou Christina Waldock. 
Nedávno nahrál CD klavírních 
skladeb Davida Lumsdine pro Tall 
Poppies.   

LEWIS MITCHELL, narozen v Ji-
hoaustralské Adelaide, graduoval 
B.Mus. Honours jako žák prof. Z. 
Bruderhanse v Elder Conserva-
torium of Music. Během studií se 
stal sóloflétnistou World Youth 
Symphony Orchestra a rovněž 
principal piccolo v South Austra-
lian Youth Orchestra.  Po absolu-
toriu vystupoval jako recitalista a 
hrál s řadou orchestrů a souborů. 
Jeho zájem o hudbu se neome-
zoval pouze na obor flétnové hry, 
ale zasahoval všechny hudební 
oblasti – symfonickou, operní 
tvorbu a komorní hudbu. Svou 

činnost výkonného umělce kom-
binoval s prací jako arts admi-
nistrator pro Adelaide Chamber 
Orchestra, State Opera of South 
Australia, Adelaide Festival Centre 
Trust a Adelaide Festival of Arts. 
V roce 1994 opustil Adelaide 
a přestěhoval se do Prahy, kde 
působil jako administrátor pro 
organizace jako Aarhus Festival. 
V roce 1995 přesídlil do Londýna, 
kde opět spojuje činnost výkon-
ného umělce s arts administrací. 
Jeho encyklopedická znalost hu-
debního repertoáru znamená, že 
Lewis je zván k přípravě projektů 
výchovných koncertů pro
London a Netherland Philhar-
monic Orchestras, Sinfonia 
VIVA, English Sinfonia a přípravě 
dramaturgie firem jako Chandoz, 
Naxos, ABC Classics a LPO Re-
cords. Vydavatelství hudebnin je 
další Lewisův úkol. Jako sólista a 
komorní hráč Lewis se soustřeďu-
je ve svých recitalech v Londýně 
a Evropě na dvě oblasti:  repertoir 
pro pikolu a soudobé skladby. 
Premiéroval řadu skladeb brit-
ských a australských skladatelů.

DANIEL WIESNER studoval na 
pražské konzervatoři u prof. 
Valentiny Kameníkové a na AMU 
ve třídě prof. Petera Toperczera. 
V letech 1988 a1990 absolvoval 
mistrovské kurzy u Rudolfa Kehre-
ra ve Výmaru.
Kromě několika cen z domácích 
soutěží, které získal ještě za studií 
na konzervatoři, je Daniel Wiesner 
vítězem Mezinárodní klavírní sou-
těže v Glasgow (1990) a nositelem 
ceny ze soutěže „Vianna da Motta“ 
v Lisabonu. V roce 1993 obdržel 
Cenu Hlávkovy nadace.
Jako sólista a vyhledávaný komor-
ní hráč vystupoval na koncertech 
ve většině evropských zemí a 
také v USA, Jordánsku a Tunisu. 
Je členem několika komorních 
souborů (od roku 1994 je členem 
komorního souboru „In modo 
camerale“, který získal v roce 1996 
Cenu Českého spolku pro komor-
ní hudbu a v témže roce se stal 
finalistou soutěže komorní hudby 
v japonské Osace), spolupracuje 
s renomovanými sólisty.
Řadu skladeb svého širokého 
repertoáru premiéroval a má 
též obsáhlou diskografii. Natočil 
několik sólových CD, mj.s díly 
B.Smetany, Zd.Fibicha, S.Prokofje-
va, K.B. Jiráka a M.Kabeláče. Inten-
zivně se věnuje soudobé hudbě, 
zvláště české, má na svém kontě 
mnoho desítek premiér novinek a 
několik CD nahrávek. Jako sólista 
vystupuje s předními českými 

orchestry, s Českou filharmonií 
(2002 – Bartókův klavírní koncert, 
2004 – Martinů Dvojkoncert), 
s FOKem (2005 – Messiaen: Turan-
galila, 2006 – Mozartův klavírní 
koncert C dur) a mnoha dalšími.
Nahrává pravidelně pro Český 
rozhlas.  

JAROSLAV TŮMA, varhaník, 
cembalista, hráč na klavichord a 
kladívkový klavír.
Vystudoval konzervatoř a Hudeb-
ní fakultu AMU v Praze. Je nosi-
telem prvních cen v soutěžích ve 
varhanní improvizaci v Norimber-
ku v roce 1980 a v holandském 
Haarlemu v r. 1986. Dále je laureá-
tem řady interpretačních varhan-
ních soutěží, např. A. Brucknera v 
Linci v r. 1978, Pražského jara v r. 
1979, J. S. Bacha v Lipsku v r. 1980 
a mnoha dalších.
Bohatá koncertní činnost ho 
zavedla do většiny evropských 
zemí včetně Islandu, do USA, 
Japonska, Mongolska a Singa-
puru. V posledních sezónách 
účinkoval mj. v Berlíně, Mnichově, 
Hamburku, Drážďanech, Bruselu, 
Amsterodamu, Gentu, Ženevě, 
Miláně, Florencii, Barceloně, Vídni, 
Stockholmu, Göteborgu, Buda-
pešti, Varšavě, Vilniusu, Lublani, 
Tokiu, Clevelandu, Houstonu, Chi-
cagu, atd.  V Praze uvedl J. Tůma 
v letech 1990 až 93 kompletní 
varhanní dílo J. S. Bacha v jeden-
advaceti koncertních progra-
mech. Na klavichordu přednesl 
několikrát souborně také Bachův 
Dobře temperovaný klavír. Zabý-
vá se i koncertováním na dalších 
historických nástrojích či jejich 
kopiích, např. na kladívkovém 
klavíru, cembalu nebo varhanním 
positivu. 
Tůmova diskografie čítá již na 
padesát CD titulů, převážně sólo-
vých. U firmy Supraphon vychází 
jeho řada „Historické varhany 
Čech“. Mezi kompaktní disky oce-
ňované odbornou kritikou patří 
i Tůmovy projekty „bachovské“, 
např. varhanní nahrávky Umění 
fugy, Varhanní mše či klavichor-
dová nahrávka Dobře tempe-
rovaného klavíru. Kromě toho 
nahrál další četné snímky pro 
rozhlasové a televizní společnosti 
doma i v zahraničí. Byl autorem a 
hlavním protagonistou jedenác-
tidílného seriálu o historických 
varhanách, vysílaného Českou 
televizí v rámci cyklu To nejlepší 
z klasiky. Také pro Český rozhlas 
často připravuje pořady o varhan-
ní i jiné klasické hudbě. J. Tůma 
působí jako docent Hudební 
fakulty AMU v Praze. 
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VÁCLAV KUNT, jeden z nejvý-
znamnějších českých flétnistů 
absolvoval Janáčkovu akademii 
múzických umění v Brně. Po 
desetiletém působení v orches-
tru Janáčkova divadla v Brně se 
soustředil na sólovou a komorní 
dráhu.
Plných 23 let byl sólo flétnistou 
Pražského komorního orches-
tru bez dirigenta, se kterým 
koncertoval prakticky po celém 
kulturním světě.
Jako sólista vystoupil mj. v SRN, 
Rakousku, Španělsku, Chorvatsku, 
Švédsku, Norsku, Itálii, USA, Kana-
dě, Japonsku atd. Jeho umění je 
zaznamenáno na mnoha CD(Har-
monia Mundi, Orfeo, Supraphon, 
MusicVars, GZ) a desítkách roz-
hlasových nahrávkách. Zvláštní 
kapitolou Kuntovy činnosti je 
hudba komorní, ať již s klavírem, 
cembalem, harfou, nebo jiné 
nástrojové kombinaci. 
Kromě zmíněných hráčských 
aktivit se velmi intenzivně věnuje 
činnosti pedagogické, je docen-
tem JAMU v Brně a vyučuje také 
na Hudebním gymnasiu Jana Ne-
rudy v Praze a na mezinárodních 
interpretačních kurzech doma i v 
zahraničí.
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komorní hry vystupuje Hejný na 
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s komorními orchestry, jak na vio-
lu da gambu a barokní cello, tak 
na moderní violoncello. Nahrál 
řadu skladeb pro Český rozhlas 
a přes 30 sólových i komorních 
CD pro firmy Supraphon, Panton, 
Arta records, Pony Canyon, 
Bonton, Popron, Lotos, ADDA, 
Harmonia mundi aj. 
Hejný hraje na vzácné italské 
violoncello z roku 1581 Pellegrino 
Zanetto a violu da gamba - ně-
mecký a anglický model..

MARK KNOOP studoval klavírní 
hru ve třídě Stephen McIntyre na 
Victorian College of Art a v Ev-
ropě studoval mj. S Herbertem 
Henckem, James Avery a Peter 
Feuchtwanger. Dále studoval 
dirigování s Alberten Rosenem a 
vystupuje jak jako klavírista, tak 
i jako dirigent.  Mark vystupoval 
v Evropě, UK, USA, Kanadě a Aus-
trálii mj. Na festivalech Huddersfi-
eld, Melbourne, Adelaide Festival 
of Arts, Sydney Spring Festival 
a ISCM World Music Days. Mark 
spolupracoval s mnoha skladateli 
jako Michal Finnisy, Chris Dench, 

činnost výkonného umělce kom-
binoval s prací jako arts admi-
nistrator pro Adelaide Chamber 
Orchestra, State Opera of South 
Australia, Adelaide Festival Centre 
Trust a Adelaide Festival of Arts. 
V roce 1994 opustil Adelaide 
a přestěhoval se do Prahy, kde 
působil jako administrátor pro 
organizace jako Aarhus Festival. 
V roce 1995 přesídlil do Londýna, 
kde opět spojuje činnost výkon-
ného umělce s arts administrací. 
Jeho encyklopedická znalost hu-
debního repertoáru znamená, že 
Lewis je zván k přípravě projektů 
výchovných koncertů pro
London a Netherland Philhar-
monic Orchestras, Sinfonia 
VIVA, English Sinfonia a přípravě 
dramaturgie firem jako Chandoz, 
Naxos, ABC Classics a LPO Re-
cords. Vydavatelství hudebnin je 
další Lewisův úkol. Jako sólista a 
komorní hráč Lewis se soustřeďu-
je ve svých recitalech v Londýně 
a Evropě na dvě oblasti:  repertoir 
pro pikolu a soudobé skladby. 
Premiéroval řadu skladeb brit-
ských a australských skladatelů.

DANIEL WIESNER studoval na 
pražské konzervatoři u prof. 
Valentiny Kameníkové a na AMU 
ve třídě prof. Petera Toperczera. 
V letech 1988 a1990 absolvoval 
mistrovské kurzy u Rudolfa Kehre-
ra ve Výmaru.

orchestry, s Českou filharmonií 
(2002 – Bartókův klavírní koncert, 
2004 – Martinů Dvojkoncert), 
s FOKem (2005 – Messiaen: Turan-
galila, 2006 – Mozartův klavírní 
koncert C dur) a mnoha dalšími.
Nahrává pravidelně pro Český 
rozhlas.  

JAROSLAV TŮMA, varhaník, 
cembalista, hráč na klavichord a 
kladívkový klavír.
Vystudoval konzervatoř a Hudeb-
ní fakultu AMU v Praze. Je nosi-
telem prvních cen v soutěžích ve 
varhanní improvizaci v Norimber-
ku v roce 1980 a v holandském 
Haarlemu v r. 1986. Dále je laureá-
tem řady interpretačních varhan-
ních soutěží, např. A. Brucknera v 
Linci v r. 1978, Pražského jara v r. 
1979, J. S. Bacha v Lipsku v r. 1980 
a mnoha dalších.
Bohatá koncertní činnost ho 
zavedla do většiny evropských 
zemí včetně Islandu, do USA, 
Japonska, Mongolska a Singa-
puru. V posledních sezónách 
účinkoval mj. v Berlíně, Mnichově, 
Hamburku, Drážďanech, Bruselu, 
Amsterodamu, Gentu, Ženevě, 
Miláně, Florencii, Barceloně, Vídni, 
Stockholmu, Göteborgu, Buda-
pešti, Varšavě, Vilniusu, Lublani, 
Tokiu, Clevelandu, Houstonu, Chi-
cagu, atd.  V Praze uvedl J. Tůma 
v letech 1990 až 93 kompletní 
varhanní dílo J. S. Bacha v jeden-



 Hledáme spolehlivou paní na žehlení prádla v Hlučíně. Cca 
1x týdně, prádlo přivezeme na místo a další den vyzvedneme. 
Pouze nekuřačku a bez domácích zvířat v bytě. Volejte na tel: 
731 444 808.

 Rychlé půjčky nemusíte nikam chodit, stačí zavolat a vše 
za vás vyřídíme. Úvěr je určen zaměstnancům, důchodcům, 
žanám na MD, OS VČ a osobám s péčí o osob. blízkou vše do 48 
h. Mob: 737 445 411.

 Vym. stát. byt 1+2 v Ostravě.Jih za 1+1 v Hlučíně. Tel.: 736 
150 633

 Pronájem trubkového lešení a podlážek. Tel.: 776 204 142 
 Prodám cilkulárky, výkon 4 kw a 2,2 kw. Tel.: 727 370 893
 Prodám zahradu s chatou ve Vinohradech, ve staré části. Tel.: 

774 568 899.
 Prodám velký RD - 2 bytové jednotky v Hlučíně ne RK 608 

873 568

 Turistický oddíl Zálesák Hlučín nabízí místa na letním 
stanovém táboře u Žimrovic na Opavsku. Termín 12. až 16. 7. 
2008. Cena 2800 Kč. Informace: www.zalesak.hlucin.com, 736 
609 869 - Ivan Kula.

 Koupím v Hlučíně stavební pozemek. Ceny respektuji. Tel.: 
603 772 774

 Hledám spolehlivou paní ke dvěma dětem (4 a 10 let) a ob-
časné pomoci v domácnosti. Solidní jednání. Tel.: 728 408 195

 Prodáme hrobku na hřbitově v Hlučíně. Tel.: 736 657 989
 Koupím st. domek. Tel.: 604 444 709.
 Nejmilejší babičko na světě, dnes kytičku Ti chci dát, za lásku 

a obětavost poděkovat. Dne 18. května 2008 své 68. narozeniny 
paní Rozálie Minarčíková z Hlučína. Všechno nejlepší babičko, 
hodně zdraví a hlavně zdravé oči. Vždy se k Tobě těším a moc Tě 
mám rád. To ti přeje Tvůj vnouček Lukáš Guřan.

ŘÁDKOVÁ SOUKROMÁ INZERCE (kupóny v Informačním centru Hlučín)

SEO?Víte, co je to

My SEO umíme. 
A můžeme pomoci i vám... 

Umění, jak 
dostat vaše stránky do 
čela vyhledávačů jako je 
Seznam a Google. 
Je to způsob, jak 
přivést na vaše 
www stránky nové 
zákazníky, kteří 
hledají právě
vaše zboží a služby. 

volejte ještě dnes: 603 48 78 48

nebo bude vaše konkurence rychlejší





U Stadionu 4, Hlučín (směr silo)
Po – Pá: 8.00 – 18.00 hod

So: 8.00 – 12.00 hod
Tel.: 605 937 531, 605 161 372

Zahradnictví Michňa
realizace a údržba zahrad

a řez živých plotů

prodej: okrasných dřevin, 
ovocných stromů a keřů, 

hnojiv, zahradních substrátů, 
postřiků a semen

papriky 8,- Kč
thuje 60 cm od 60,- Kč

TAXI HLUČÍN
602 855 888
Při objednávce předem 

možnost přistavení vozidla 
pro 6 pasažérů.

Zajištění Drink Service
(odvoz Vás i s Vaším vozidlem)

VOLÁNÍ ZDARMA

800 888 838




