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hlučínskénoviny

Přes dvě stovky dětí se ve stře-
du 20. května účastnilo třetího roč-
níku Atletického mistrovství škol 
Hlučínska, které pořádala na svém 
sportovišti ZŠ M. Tyrše z Hlučína. 
O jeho slavnostní ráz se v úvodu 
postaraly dvě dámy, někdejší čes-
koslovenská atletka a mistryně Ev-
ropy v běhu na 400 metrů z roku 
1984 Taťána Kocembová Netolič-
ková a místostarostka Blanka Kotr-
lová, které akci zahájily.  

První sportovní boje probíhaly za 
lehkého deště, ale nakonec mla-
dým sportovcům přálo i počasí. „Je 
to tu super. Mě sport baví, rád se 
hýbu a rád překonávám překážky,“ 
nechal se slyšet domácí závodník, 
žák 7. třídy  Lukáš Moravec, který 
za sebou nechal všechny soupeře v 
běhu na 60 metrů.

Pokračování na str. 8

Prý to bylo fakt super, říkají malí závodníci

Nový ředitelem Kulturního cent-
ra Hlučín se od 1. května stal Petr 
Breitkopf, který v současnosti vede 
i Sportovně rekreační areál Hlučín. 
Ptali jsme se, jak bude takový nápor 
zvládat a co má v plánu. 

Takže zvládne-
te obě funkce na-
jednou? 

Doufám, že ano. 
Nebudu na to pře-
ce sám. S tímto 
řešením za mnou 

přišlo vedení města v dubnu a mu-
sím říct, že jsem si nejprve musel 
nechat pár dní na rozmyšlenou. 

Když ale do své nové funkce pro-
nikám, začínám chápat logiku ta-
kového spojení. Obě organizace, 
Kulturní centrum i Sportovně re-
kreační areál nejenže mohou, ale 
dokonce musí velmi úzce spolu-
pracovat, vzájemně využívat své 

personální i technické kapacity, 
doplňovat se, zvláště když obě pa-
tří městu. Personální propojení by 
mělo být zárukou, že se to tak bu-
de dít. 

Plánujete nějaké převratné změ-
ny v koncepci kultury ve městě, v 
personálním obsazení? 

V personální oblasti žádné vel-
ké změny neplánuji. Do pořádání 
kulturních akcí bych ale rád vne-
sl nějaké novinky, protože mám do-
jem, že se postupně vytratila řada 
jednoduchých akcí pro širokou ve-
řejnost, které by měly sloužit pře-
devším setkávání lidí žijících v 
Hlučíně. 

Dovedu si představit, že opět bu-
deme ve městě slavit například pá-
lení čarodějnic, setkávat se na ma-
sopustních oslavách na náměstí, 
strávíme zde společně štědrovečer-
ní troubení s koledami nebo se po-

tkáme na zámku při vánočních tr-
zích.

Ukázkou podobného typu akce 
byly například Farmářské trhy. A v 
kulturním domě, který musíme oži-
vit, můžeme uspořádat třeba vino-
braní nebo ochutnávku vín. 

Myslíte, že na oživení kulturní-
ho domu bude stačit vinobraní? 

To byl jen příklad. Plánujeme v 
něm spoustu dalšího, třeba od pod-
zimu pravidelné filmové projekce 
hlavně pro děti, když nám v Hlučí-
ně chybí kino. 

Chceme nabídnout nová neokou-
kaná divadla. A doufám, že se ví-
ce zapojí místní spolky a skupiny. 
Kulturní centrum jim může nabíd-
nout alespoň technickou pomoc 
ve formě zajištění zvuku, pódia, a 
hlavně vstřícnost, aby se k pořádá-
ní akcí v kulturním domě, a nejen 
tam, rádi vraceli. 

Umím si představit také napří-
klad hlučínský festival student-
ských kapel. Podpořit chceme tře-
ba i studentský majáles. 

Na co zajímavého z kultury bys-
te lidi rád pozval v blízké době? 

Aktuálně samozřejmě na koncert 
No Name, který se odehraje v so-
botu 27. června na štěrkovně. Bu-
de to opravdu velkolepá show a 
navíc skupina chystá pro Hlučín 
speciální překvapení. 

Sérii mnoha dalších akcí pak na 
konci roku poprvé uzavřeme spo-
lečnou silvestrovskou oslavou. Na 
tu se už teď zvlášť pečlivě připra-
vujeme. Konec roku je hodně sym-
bolickým časem pro bilancování. 
Takže pokud se podaří vytvořit ta-
kový program a hlavně takovou at-
mosféru, že bude mít Hlučín chuť 
být pospolu, budeme moc rádi. 

Ivana Gračková

Petr Breitkopf: Nebudu na to přece sám 

Dvouletého chlapce vytáhli 
ze septiku plného fekálií. 
Poděkovali rodiče i vedení 
města.            Čtěte na straně 3

Muzeum získalo prestižní 
cenu. Tým tvůrců ji slavnostně 
přebíral v pražském Obecním 
domě.      Čtěte na straně 4

Výtvarnice Elen Thiemlová 
věnovala obraz pro Adélku. 
Připojila se tak k celohlučínské 
akci.               Čtěte na straně 6

Sportovalo se, ale také nadšeně fandilo.        Foto: Ivana Gračková
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Neznámý vandal poškodil v době  
někdy mezi 7. a 10. květnem mla-
dé stromky čerstvě vysázené podél 
ulice J. Seiferta na sídlišti Rovniny.

„Někdo přeříznul ochranný juto-
vý obal stromů a poškodil kůru, je-
den stromek měl zlomenou hlavní 
větev. Myslím, že málokdo z nás 
je schopen pochopit motivaci těch, 
kteří chtějí jen ničit a ničit,“ zlobi-
la se vedoucí odboru životního pro-
středí Městského úřadu Hlučín So-
ňa Prášková. 

Městská policie teď bude tuto lo-
kalitu častěji kontrolovat, ale sa-
mozřejmě nemůže dohlížet čtyřia-
dvacet hodin denně. 

„Prosím proto všechny občany, 
kterým na městě a na životním pro-
středí záleží, aby neprodleně kon-
taktovali městské strážníky na tele-
fonním čísle 595 020 202 v případě, 
že by se kolem stromků opět dělo 
něco podezřelého,“ doplnila Soňa 
Prášková.                                (red)

Pohlídejme si stromky před vandaly! 

HlučínSký MAjálES 
SE 7. kVěTnA PO rOční 
PřESTáVcE OPěT VráTIl DO 
ulIc MěSTA. 

Veselý průvod, který vytvořilo asi 
šedesát studentů gymnázia, potě-
šil mnohé kolemjdoucí písničkami 
i květinami. 

„Letošní královnou a králem prů-
vodu byli Marián Janoš a Karolína 
Štefková, které vybrali jejich spo-

lužáci v tajném hlasování školního 
parlamentu,“ prozradila za pořada-
tele akce Jana Stočková z pořádají-
cí Ha Kultury.  

Pro tento aktivní spolek byla or-
ganizace Hlučínského majálesu no-
vinkou. „Nevěděli jsme, jak moc 
se akce mezi Hlučíňany ujme. Na-
konec prošlo areálem přes 1400 li-
dí, což je určitě slušná účast. Tak-
že bychom chtěli v tradici majálesu 
i pokračovat, jen to chce vychytat 

všechny nedostatky, které se pojily 
s prvním ročníkem pod naší zášti-
tou,“ doplnila Jana Stočková. Letos 
se majáles konal poprvé v areálu 
zámku, přičemž komorní atmosfé-
ra nádvoří mu svědčila. „Pro příští 
rok bychom chtěli více propracovat 
dramaturgii. Určitě by nebylo špat-
né pozvat nějaké významnější hu-
dební interprety, které by v Hlučíně 
chtěli slyšet samotní studenti a mlá-
dež,“ slíbila organizátorka.      (iga)

Městem prošel majálesový průvod

Majálesový průvod vedli král a královna, studenti gymnázia Marián janoš a karolína Štefková.         Foto: Ivana Gračková

Taky máte rádi tu 
atmosféru, kdy češ-
tí reprezentanti bo-
jují o medaile? Mů-
že to být v hokeji, 
kde to letos nako-

SLOVO STAROSTYn
Zdravá pýcha

nec nevyšlo, nebo třeba v tenise, ka-
noistice, skoku na lyžích. Užíváme 
si to, jsme pyšní na náš tým, když se 
mu daří, a zklamaní ve chvíli proh-
ry. Náhle cítíme soudržnost, hrdost, 
která nám jindy tolik chybí, pozitiv-
ní emoce, kterých není nikdy dost. V 
květnu jsem měl štěstí. Užil jsem si 
podobné vzrušení, napětí a radost 
nejen při sledování mistrovství svě-
ta v hokeji. Zúčastnil jsem se předá-
vání prestižních cen nejlepším mu-
zeím v České republice. V Obecním 
domě v Praze jsme byli spolu s ko-
legy z Muzea Hlučínska jedinými re-
prezentanty Moravskoslezského kra-
je. Netušili jsme předem, kterou cenu 
dostaneme. Když moderátor, herec 
Pavel Kříž, v naší kategorii četl nej-
prve konkurenční muzeum, cítil jsem 
nervozitu, zklamání. A pak oznámil, 
že zvláštní cenu dostává Muzeu Hlu-
čínska za svou expozici Kdo jsou li-
dé na Hlučínsku. Skoro jsem zakřičel 
radostí, což by se v tom důstojném 
sále opravdu nehodilo. Řediteli mu-
zea Metodějovi Chrásteckému se pak 
na pódiu trochu třásl hlas nervozi-
tou, když děkoval svému týmu, měs-
tu a všem ostatním, díky kterým ex-
pozice vznikla. Naštěstí jsem nemusel 
mluvit, hlas by se mi třásl ještě více. 
Ale užíval jsem si to a moc rád bych 
se jako starosta města Hlučín přes-
ně takto hrdě cítil co nejčastěji. Mu-
sím proto udělat maximu, abych i 
dalším partám nadšenců vytvořil ve 
spolupráci se svými spolupracovníky 
na radnici co nejlepší podmínky pro 
jejich báječné nápady. A snad bude 
těch part, ochotných s takovými ná-
pady přicházet a uskutečňovat je, co 
nejvíce.                      Pavel Paschek   

Hledají se jména 
Hlučínské parky by mohly mít 

svá jména. Jak by se jim mělo říkat, 
si mohou navrhnout sami obyvate-
lé Hlučína. Návrhy na pojmenová-
ní posílejte do konce srpna mailem 
na adresu zmrzlik@hlucin.cz ne-
bo doručte na podatelnu radnice. 
Jména se hledají pro parky u teni-
sových kurtů, mezi autobusovým 
nádražím a poliklinikou, mezi uli-
cemi Pode Zdí a Generála Svobo-
dy  a park mezi kapličkou v ulicích 
Písečná a 28. října.                  (iga)  

je těžko pochopitelné, že někomu 
stálo zato rozřezat jutový obal a po-
škodit kmínky mladých stromů. 

Foto: MěÚ Hlučín

Provozovatelé pily v Hlučíně, 
která fungovala bez příslušných 
oprávnění, požádali Moravskoslez-
ský kraj o nové povolení k provo-
zu. Pilu v současnosti nelze provo-
zovat z rozhodnutí České inspekce 
životního prostředí (ČIŽP). 

„Povolení řeší krajský úřad, řízení 
je ale přerušeno, vyzvali jsme pro-
vozovatele, ať doloží, že v budouc-
nu nebude znečišťovat ovzduší. 
Musí nejprve provést taková opat-
ření, aby ke znečišťování nedochá-
zelo,“ informovala mluvčí Morav-
skoslezského kraje Petra Špornová 
s tím, že lhůta k dodání podkla-
dů je půl roku. Za znečišťování 
ovzduší dostala firma v únoru po-
kutu od České inspekce životního 
prostředí ve výši půl milionu ko-
run. V březnu stavbu zachvátil po-
žár způsobený závadou na kompre-
soru.                                         (iga)

Hlučínská pila 
musí stát



      [3] hlučínskénoviny

ZA ZácHrAnu žIVOTA 
MAléHO cHlAPcE 
PODěkOVAlI V ÚTErý 19. 
kVěTnA STArOSTA PAVEl 
PAScHEk A MíSTOSTArOSTkA 
BlAnkA kOTrlOVá DVěMA 
MužůM. TI VyTáHlI ZE 
SEPTIku PlnéHO FEkálIí 
DVOulETéHO MATHIASE 
nIcklA. 

Devětapadesátiletý Aleš Blaštík a 
osmatřicetiletý Petr Jančík se na-
štěstí ocitli ve správný čas na správ-
ném místě. Nešťastná událost, která 
mohla skončit tragédií, se odehrála 
v pondělí 4. května odpoledne. Ma-
minka Hana Nickelová vzala své tři 
děti na procházku. Dali si zmrzlinu 
a užívali si pěkné počasí. „Maty mi 
ještě říkal, abych mu zmrzlinu olíz-
la, protože mu přetékala. Pak jsem 
se od něj na chvíli otočila ke ko-
čárku. Když jsem se podívala zpět, 
syn už tam nebyl,“ vzpomínala. 
Pod Mathiasem se v ulici Pode zdí 
zhouplo špatně uložené kovové ví-
ko septiku. Jakmile se chlapec pro-
padl, poklop se hned vrátil do pů-

vodní pozice. Matka si ani nestačila 
všimnout, kam hoch zmizel. 

„Kluk spadl do kanálu,“ vykřikl 
kolemjdoucí Petr Jančík, který za-
registroval, že se poklop pohybuje. 
Na ulici zůstal jen zbytek zmrzliny. 
Řidič autobusu Aleš Blaštík se opo-
dál chystal umýt světla svého auto-
busu. V kritické chvíli jen zaslechl 
zvuk plechu. Oba muži společný-
mi silami víko zvedli. Aleš Blaštík 
neváhal ani vteřinu a skočil do dva 
metry hluboké jímky, ve které bylo 
90 cm výkalů. Chlapec ležel zčás-
ti nad nimi. 

„Kluk měl tvář od krve. V tu chvíli 
ani neplakal, byl v šoku,“ řekl Aleš 
Blaštík. Petr Jančík, kterého opo-
dál sledoval jeho vyděšený čtyřletý 
syn, pak pomáhal Mathiase z jímky 
vytáhnout. Vyděšená Hana Nicke-
lová volala ihned svému manželovi, 
který v úterý na setkání s oběma za-
chránci nešetřil slovy díků. „Teď už 
vím, co je to děkovat. Vy jste mému 
chlapci zachránili život,“ opakoval 
dojatě, když vzpomínal na drama-
tické okamžiky. „Běžel jsem tehdy 
na místo, jak to šlo nejrychleji. By-
la obrovská úleva, když jsem viděl 

Mathiase živého, jak brečí,“ líčil 
Jiří Nickel, který má 4. května na-
rozeniny. Ihned zavolal sanitku, ta 
chlapce odvezla na kontrolu do ne-
mocnice. Naštěstí se mu nic nesta-
lo. Lehké zranění ruky utrpěl pou-
ze řidič autobusu. Nezabránilo mu 
to ale jen se jen lehce opláchnout 
vodou, určenou původně na umy-
tí autobusu, a být včas na zastávce, 
odkud pak odvezl své pasažéry dle 
jízdního řádu, jakoby se vůbec nic 
nestalo. O svém hrdinském činu se 
v práci zmínil jen mezi řečí. 

„Když jsem dnes šel na toto setká-
ní, někdo poznamenal, že se dnes 
sejdu s těmi zachránci. A já jsem si 
uvědomil, jaký rozdíl je mezi slo-
vy záchranář, kterým člověk může 
být z profese, a zachránce, kterým 
se stane dílem okamžiku, pokud má 
odvahu, duchapřítomnost a srdce 
na správném místě,“ řekl na konto 
obou mužů starosta Pavel Paschek.  
Pro Aleše Blaštíka, který pracuje už 
35 let jako řidič autobusu u společ-
nosti Arriva, navrhli jeho kolego-
vé ještě další ocenění. „Dohodli se, 
a my je v tom podpoříme, že Ale-
še Blaštíka navrhnou na Cenu Mi-

chala Velíška,“ zmínila ředitelka 
dopravní společnosti Arriva Pavla 
Struhalová. „Skočil bych tam zno-
va. Vždyť znám Mathiasovu ma-
minku už od malička, jeho děda byl 
můj soused,“ prohlásil Aleš Blaštík.

Poděkování oběma mužům posla-
la i další vnímavá občanka Hlučí-
na Jana Velcová. Potřást jim pravicí 
přišel také velitel hlučínské policie, 
nadporučík Jiří Marzoll. Potvrdil, 
že případ se v této chvíli vyšetřuje. 
„Právní kvalifikaci jsme ještě neur-
čili. Zatím je také předčasné odhad-
nout, zda bude vyvozena odpověd-
nost konkrétní osoby. Prověřujeme, 
zda se jednalo o nedbalost, úmysl-
né jednání či nešťastnou náhodu,“ 
řekl. 

„Okamžitě jsme nechali prověřit 
všechna další víka a vpustě v uli-
cích, aby se nic podobného neopa-
kovalo,“ prohlásila místostarostka 
Blanka Kotrlová. Její slova potvrdil 
i velitel městské policie Luděk Ol-
šovský:  „Naši strážníci při pochůz-
kách zkontrolovali celé město.“ 
V ulici Pode zdí už je v této chvíli 
nový poklop, který je zajištěn zám-
kem.                        Ivana Gračková

Dvouletý Mathias má anděla strážného,
ten měl začátkem května plné ruce práce

V pondělí 4. května se dvouletý Mathias podruhé narodil. jeho rodiče jsou 
přešťastní, že se chlapci nic nestalo.   n  Zachránci Aleš Blaštík (vlevo) a Petr jan-
čík (vpravo).                                                                                             Foto: Ivana Gračková 
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MuZEuM HlučínSkA 
ZíSkAlO ZVláŠTní cEnu 
nA XIII. rOčníku PrESTIžní 
nárODní SOuTěžE MuZEí 
GlOrIA MuSAEAlIS V 
kATEGOrII MuZEjní POčIn 
rOku 2014 ZA SVOu 
unIkáTní EXPOZIcI kDO 
jSOu lIDé nA HlučínSku. 

Výstava zachycuje pohnutou his-
torii regionu na příbězích konkrét-
ních lidí. V Obecním domě v Praze 
cenu ve čtvrtek 14. května převza-
li ředitel muzea a spoluautor expo-
zice Metoděj Chrástecký, tvůrce 
scénáře a architektonického řešení 
scénograf David Bazika, historiko-
vé Jiří Jung a Jiří Neminář, grafik 
Vladimír Kotek, autor filmové čás-
ti expozice David Jařab a také sta-
rosta města Hlučín Pavel Paschek. 
Na slavnostním ceremoniálu byl 
tým z Hlučína jediným reprezen-
tantem Moravskoslezského kraje. 

Národní soutěž muzeí Gloria 
musaealis, kterou vyhlašuje Minis-
terstvo kultury ČR a Asociace mu-
zeí a galerií ČR, upozorňuje veřej-
nost na špičkové výkony v oboru 
muzejnictví. Jejím cílem je zpro-
středkovat to nejlepší, co česká 
muzea a galerie nabízí široké ve-
řejnosti. Hlučínské  muzeum svou 
expozici otevřelo v lednu loňského 
roku po sedmi letech systematické 
práce. Nejnáročnější část se ode-
hrávala v terénu při sběru materiálů 
a natáčení vzpomínek pamětníků. 

Prestižní cena putovala do Muzea Hlučínska

„Byla to opravdu krásná práce, po-
učná pro každého z nás, kteří jsme 
dávali expozici dohromady. Hovo-
řit o historii s lidmi, kteří se jí osob-
ně dotýkali, je daleko emotivnější, 
než prohledávání archivů. Krás-
né bylo například natáčení s tehdy 
stoletým pamětníkem Karlem Slád-
kem ze Šilheřovic, který vyprávěl 
o své neuvěřitelné desetileté váleč-
né anabázi, navíc měl krásné vzpo-
mínky na svou službu u Rothschil-
dů. Zachytili jsme například  jeho 
unikátní vzpomínky pro příští ge-
nerace,“ líčil Metoděj Chrástecký. 

O ceně rozhodovala odborná po-
rota. Její členové se nejprve přijeli 
do Muzea Hlučínska podívat ofici-
álně, poté během půl roku postupně 
navštívili expozici inkognito, aby 
se přesvědčili, že muzeum naplňuje 
avízovaný program.  

Hlučínská expozice s celkovými 
náklady 9 milionů korun obstála v 
konkurenci daleko větších projek-
tů, jejichž rozpočty byly v řádech 
stamilionů.Stálá expozice vznikla 
za významné podpory občanského 
sdružení Společnost přátel Muzea 
Hlučínska a města Hlučín a s při-

spěním osmimilionové dotace z ev-
ropských fondů. „Podporu institu-
ce, jako je muzeum, považujeme za 
naprostou samozřejmost. Ovšem v 
Hlučíně je o to významnější, že ta-
dy zachycuje velmi pohnutou histo-
rii regionu. Při první návštěvě mě 
expozice zasáhla hluboce i osob-
ně, když jsem mezi historickými 
dokumenty objevil fotografii své-
ho prastrýce Alfréda Pchálka. Mys-
lím, že takto osobní vztah k výstavě 
našlo mnoho obyvatel Hlučínska,“ 
uvedl starosta Hlučína Pavel Pas-
chek.                     Ivana Gračková

Obecní dům v Praze zažil velkou radost, když Muzeum Hlučínska dostalo prestižní cenu. Fotografie zachycuje (zleva) 
Pavla  Paschka, jiřího junga (vlevo dole), Davida Baziku, Metoděje chrásteckého, Vladimíra kotka a jiřího nemináře.

Foto: Ivana Gračková

Jediný festivalový koncert kapely 
Divokej Bill v Moravskoslezském 
kraji nabídne letos festival Štěrkov-
na Open Music v Hlučíně. Dvou-
denní přehlídka se na břehu tamní-
ho jezera uskuteční 31. července a 
1. srpna. Návštěvníci se mohou tě-
šit i na Janu Kirschner či kapelu Vy-
psaná fixa.

„Jsme rádi, že si Bivokej Bill pro 
koncert v našem regionu vybral 
právě Štěrkovnu Open Music. Ka-
pelu, která patří mezi nejúspěšněj-
ší na české hudební scéně, jsme se 
snažili do Hlučína pozvat řadu let. 
Teprve letos se podařilo spolupráci 
domluvit," řekl za pořadatele festi-
valu David Moravec. Kapela letos 
odehraje jen deset koncertů. Ná-

vštěvníky hlučínské štěrkovny če-
ká výpravná show, během níž za-
zní jak největší hity skupiny, tak 
i novinky z připravovaného al-
ba. „Všechny festivalové koncer-
ty odehrajeme v hlavních večerních 
časech. Chceme předvést energic-
ký svižný set podpořený pěknými 
světly,“ popsal Adam Karlík, hou-
slista Divokýho Billa. 

Kromě nových písní se na po-
diu objeví i nové hudební nástroje. 
„Novinkou bude i rozšíření nástro-
jového parku v kapele o pochodo-
vý buben a v některých skladbách 
i o foukací harmoniku,“ doplnil ky-
tarista Roman Procházka. 

V Hlučíně se ale představí i dal-
ší kapely české a slovenské hudební 

scény, například skupiny Jelen, Zr-
ní, Gipsy.cz, Pipes and Pints či slo-
venská kapela BijouTerrier, na pro-
gramu jsou koncerty Adama Mišíka 
či další slovenské zpěvačky Simony 
Martausové. Festival letos nabídne 
opět dětskou scénu ČEZ Cirkulum 
Art pro nejmenší návštěvníky a ce-
lé rodiny. 

Vstupenky na 11. ročník hlučín-
ského festivalu jsou již v prode-
ji. Zájemci je pořídí například v 
síti Ticketstream. Nabízí je ale i 
opavská prodejna Sluna, Informač-
ní centrum Hlučín a Hospada 56 v 
Hlučíně. Informace o programu a 
všech účinkujících zájemci najdou 
na internetové  adrese www.ster-
kovnamusic.com.                    (red)

Na letošní Štěrkovně zahraje Divokej Bill, Jana Kirschner, 
Gipsy.cz nebo také Vypsaná fixa

Přijede i jana kirschner se svým po-
sledním albem Moruša. 

Foto: www.janakirschner.com
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HlučínSký TAlEnT, kTErý SE 
kOnAl O PřEDPOSlEDníM 
kVěTnOVéM VíkEnDu, 
ZVláŠTě V nEDělI MálEM 
rOZBOřIl kulTurní DůM.

„Atmosféra byla úžasná,“ kon-
statovala místostarostka Hlučína, 
která byla členkou poroty. „Tanec 
mám ráda, ale hodnotila jsem pro-
stě to, co se mi líbilo. Na odborné 
soudy byli v porotě jiní,“ dodala a 
konstatovala, jaká je škoda, že se 
populární akce účastní tak málo ta-
nečníků z Hlučína. Na osmnáctém 
ročníku Hlučínského talentu bo-
jovalo celkem 23 tanečních týmů 
z Moravskoslezského a Zlínské-
ho kraje. Hlučín zastupoval pouze 
soubor The Free Movement Hlu-
čín se třinácti tanečníky. Soutěž má 
přitom tradici, existuje už od roku 
1994, kdy začínala v Domě dětí a 
mládeže. Letos se jí účastnily i děti 
s různými typy postižení. Vystupu-
jí na ní amatérské soubory se začá-
tečníky i trénované týmy. „Hlav-
ním cílem účasti na soutěži není 

Hlučín potřebuje více tanečníků 

pouze bojovat o první místa, ale 
hlavně předvést své umění, předat 
radost z tance,“ vysvětlila tento ne-
poměr Hana Novosadová, pracov-
nice pořádajícího Domu dětí a mlá-
deže Hlučín, který hledá pro příští 
školní rok vedoucí kroužku moder-
ního tance. I ona by totiž byla rá-
da, kdyby měl Hlučín na soutěži 

více svých želízek v ohni. „Moc 
bychom uvítali, kdyby se akce 
účastnilo více hlučínských kolek-
tivů. Proto otevření nového krouž-
ku město určitě podpoří,“ prohlási-
la místostarostka Kotrlová. Bylo jí 
totiž líto, že v sobotu vlastně nemě-
la komu fandit. „Tak jsem aspoň dr-
žela pěsti všem,“ řekla.            (iga)

Za dobrý výkon hlučínské koláče. Soubor The Free Movement Hlučín se dočkal 
od místostarostky města Blanky kotrlové zvláštní péče, když byl jediným re-
prezentantem města v soutěži.           Foto: jiří nohejl

Mnohem širší pivní nadílku na-
bídnou letošní Hlučínské pivní 
slavnosti. Kromě tradičních mini-
pivovarů z regionu pořadatelé za-
jišťují poprvé výraznější zastoupe-
ní výrobců z Čech. 

Návštěvníci tak budou moci 4. a 
5. července ochutnat piva, která se 
v Hlučíně ještě netočila. Celkem 
budou u jezera v Hlučíně k ochut-
nání připravena piva ze dvou desí-
tek pivovarů.

„Přesnou nabídku ještě sestavu-
jeme. Můžeme ale prozradit, že 
usilujeme například o dodání pi-
va z Pivovaru Chýně, což je jeden 
z nejstarších minipivovarů v zemi 
vůbec. Chceme nabídnout i piva z 
pivovarů Kocour ve Varnsdorfu, 
Břevnovský klášterní či Kácova,“ 
vyjmenoval za pořadatele novinky 
David  Moravec. 

Dodal, že kromě toho budou v 
Hlučíně zastoupena piva lokál-
ních výrobců, která tradičně sklí-
zejí u návštěvníků úspěch. „Mezi 
ně rozhodně patří Pivo Franc, Ro-
han z Rohova, ostravské pivovary 
Garážmistr a Qásek, opavský Zla-
tovar, Radas z Třinecka, Koníček 
a mnoho dalších. Vždy sledujeme 

co se na scéně minipivovarů během 
roku odehrálo a snažíme se do Hlu-
čína dostat i čerstvé novinky,“ řekl 
pořadatel. 

Hlučínské pivní slavnosti se v mi-
nulých letech pyšnily i tím, že ná-
vštěvníkům nabízely piva uvařená 
přímo pro tuto akci. Jednalo se na-
příklad o nezvyklé mandlové pivo 
nebo piva s ovoucnou příchutí, ja-
ko je meloun, ale třeba také pivo 
konopné. Podle Moravce se podob-
ný speciál chystá i na letošní rok. 
Společnost Pivo Franc výhradně 
pro Hlučínské pivní slavnosti uva-
ří tmavý speciál. 

„Na slavnostech bude ve dvou va-
riantách, jako polotmavý či tmavý. 
Návštěvníci sami rozhodnou, která 
verze je lepší a tu pak pivovar za-
řadí do své nabídky. Anketní lísky 
budou slosovatelné a na vítěze čeká 
láhev piva s obsahem pravého zla-
ta. Součástí pivní slavností, které 
patří k největším v Moravskoslez-
ském kraji, je o doprovodný hudeb-
ní program. Letos vystoupí Rock 
and roll Band Marcela Woodmana 
a kapela Legendy se vrací, zakončil 
pro Hlučíncké noviny David Mora-
vec z pořádající agentury.       (red)

Kocour, Garážmistr, Koníček
nebo Rohan budou chutnat

Jednodenní výlet do polských 
měst  Pszczyna a Bielsko-Biala po-
řádá Společnost přátel Muzea Hlu-
čínska. Konat se bude v sobotu 20. 
června, odjezd je v 7 hodin z au-
tobusového nádraží, návrat večer 
tamtéž. Zájemci se mohou hlásit 
mailem na infohlucin@centrum.cz, 
nebo na tel. 595 041 617.       (red)

Výlet za historií

Rathaus párty 
zve poprvé

Netradiční hudební párty v exteri-
éru dvora hlučínské radnice se bu-
de konat v pátek 26. června od 18 
do 24 hodin. „Během večera pro-
jdeme různé styly elektronické 
hudby od počátků v osmdesátých 
létech, až po současnost,“ slibuje 
pořadatel akce Lukáš Krček, který 
si neobvyklý prostor vybral pro je-
ho jedinečnou atmosféru i dobrou 
akustiku. Na místě bude i bar s ne-
zbytným občerstvením, akci umoc-
ní světelné a vizuální efekty. „Hu-
dební produkce je koncipována 
spíše pro náročnější posluchače,“ 
doplnil Lukáš Krček.              (red)
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PEníZE PrO ADélku Z 
DArkOVIčEk nA SPEcIální 
VOZík už jSOu. STAčIlO, 
kDyž SE ZAPOjIly DěTI 
Z HlučínSkýcH ŠkOl, 
OByVATElé DOMOVA POD 
VInnOu HOrOu A DAlŠí 
SkVělí lIDé. TEď BuDE 
PřílEžITOST I nA DnI ZDrAVí.

  Děti ze základních škol Hornic-
ká, M. Tyrše, Rovniny a Bobrov-
níky a seniory z Domova pod Vin-
nou horou nenechal lhostejnými 
osud tříleté Adélky, která má dět-
skou mozkovou obrnu. Její posti-
žení jí upoutalo na invalidní vozík, 
nemluví, má zavedenou vyživova-
cí sondu a navíc trpí epileptickými 
záchvaty. Rodina, ve které je ješ-
tě mladší děvčátko Viktorka, nemá 
peněz nazbyt. Pomoc přišla v pra-
vou chvíli. Výrobky, které věno-
valy děti i senioři, se prodávaly v 
městském stánku na farmářských 
trzích. Výtěžek  už zaplatí speciál-
ní vozík, který Adélka nutně potře-
buje. Pomoc Hlučína děvčátku tím 
ale nekončí. Teď se město  sklá-
dá na speciální rehabilitační tera-
pii, která by měla u Adélky zlepšit 
komunikaci, příjem potravy i běž-
ný pohyb. Každý se může připojit. 
Na Základní škole Miroslava Tyr-
še se rozhodli sbírat plastová víčka. 
Doufají, že se přidají i další školy a 
ostatní hlučínské organizace či in-
stituce.

„Školy se mohou hlásit mailem 
na sekretariat@zsmt.cz. Odebírat 
víčka budeme každé první úterý v 
měsíci od 7.30 do 8.30 u hlavní-

Školáci a senioři vydělali na vozík,
Trakař přispěje na rehabilitaci

ho vstupu do budovy školy. Sběrné 
místo povede školník Petr Gliwitz-
ký, kterého bude možné sehnat 
na čísle 734 253 987,“ prozradila 
hlavní organizátorka sběru, tajem-
nice školy Kateřina Klossová. 

Kulturní centrum Hlučín připra-
vuje Hlučínský trakař solidari-
ty, který bude ve středu 24. červ-
na součástí Dne zdraví pořádaného 
v rámci Zdravého města Hlučín, 

jenž je členem národní sítě zdra-
vých měst a je spolufinancován z 
rozpočtu Moravskoslezského kra-
je. Do Trakaře solidarity se mo-
hou zapojit všichni, kteří by chtěli 
„táhnout za jeden trakař“ v pomo-
ci Adélce. Startovné v recesní ak-
ci, při které se bude obíhat náměstí 
s neobvyklým dopravním prostřed-
kem, je dvacet korun. Je to min-
ce, která bude nejen příspěvkem 

na dobrou věc, ale také symbolem, 
dokladem toho, že Hlučíňané umí 
spojit síly, když je třeba. Trakař do-
stane zabrat, jezdit bude od 8.30 do 
18 hodin. Přidat se k trochu bláz-
nivé a hodně záslužné akci mohou 
školy, spolky, firmy i jednotlivci. 

„Na dopoledne připravujeme na 
náměstí program pro děti. Zároveň 
se tam v rámci Dne zdraví předsta-
ví poskytovatelé sociálních služeb 

působících na Hlučínsku, a také 
posilovny, fitness centra, prodejny 
zdravé výživy a biopotravin. Zdra-
votníci budou ve stáncích měřit 
tlak, cukr v krvi i BMI,“ informo-
vala Tereza Kubínová z hlučínské 
radnice. Bohatý program slibuje 
Kulturní centrum Hlučín i na odpo-
ledne. „Mimo jiné vystoupí kapela 
Úspěch,“ prozradil šéf centra Petr 
Breitkopf.             Ivana Gračková

6413092/0800
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Adélka se svou sestrou Viktorkou.                                             Foto: Ivana Gračková 

Vernisáž výstavy obrazů Elen Thi-
emlové na hlučínské radnici měla 
ve středu 27. května nečekaný zá-
věr. Pozvání totiž přijala i mamin-
ka Jana Jakubowská s dcerou Adél-
kou, které město Hlučín pomáhá 
získat potřebný obnos na speciál-
ní rehabilitační péči. A výtvarnice 
Elen Thiemlová věnovala do sbírky 
pro Adélku jeden ze svých půvab-
ných obrázků.

 Je na něm slečna pavoučice spící 
na listu, zatímco se její prádlo suší 
na prádelní šňůře z pavučiny. Ob-
rázek s názvem Velké prádlo, hod-
notnější o to více, že Elen Thiemlo-
vá své obrazy běžně neprodává, 

se vydražil hned na místě. Na frak 
hlučínským podnikatelům, kteří o 
cenný kousek projevili zájem, dal 
starosta Pavel Paschek. Z původní 
navržené ceny 3 tisíce korun se ko-
nečná suma nakonec vyšplhala až 
na 12 tisíc. „Slavíme titul bakalá-
ře, který získala dcera. Ten obrázek 
pro ni bude krásný dárek. A já bych 
stejně do sbírky na Adélku osobně 
přispěl,“ vysvětlil starosta. 

Obrazy Elen Thiemlové zapůj-
čené hlučínské radnici, nyní budu 
zdobit zasedací místnost rady, kan-
celáře starosty a místostarostky. Za-
tímco starostově pracovně nyní do-
minuje velké plátno s pohledem z 

Vinné hory, kancelář místostarost-
ky zaplnily pohádkové bytosti ve 
vtipném ztvárnění. Laskavý, chyt-
rý humor je typický i pro kolekci 
obrazů umístěných v místnosti ra-
dy města. Na vernisáži ji představil 
historik umění a pracovník odděle-
ní rozvoje, plánování a památko-
vé péče hlučínské radnice Jaroslav 
Michna, který ji nazval výstižně 
Babky. Motivy z každodenního ži-
vota Hlučína si ve čtvrtek 28. květ-
na prohlédli i návštěvníci, kteří vy-
užili dne otevřených dveří radnice. 
V příštích týdnech už budou hlučín-
ské babky dohlížet na rozhodování 
radních města.      Ivana Gračková

Hlučínské babky dohlédnou na práci radních 

Rovniny se baví
a pomáhají

Jubilejní desátý ročník tradiční 
školní Jarní show na Rovninách se 
opět odehrával ve znamení pomo-
ci. Do akce se opět zapojilo mno-
ho žáků, kteří vymysleli pod do-
hledem svých pedagogů celou řadu 
zajímavých vstoupení. „I letos pře-
dáme vydělaný obnos na dobrou 
věc. Tentokrát chceme finančně 
podpořit malou Adélku z Darkovi-
ček,“ prozradila učitelka Veronika 
Kadlecová. 

Děti odehrály celkem čtyři před-
stavení, z toho tři dopoledne pro 
žáky školy a jedno odpolední pro 
rodiče a veřejnost. K Jarní show 
letos patřil také koncert školního 
sboru Sluníčko, který se konal v 
polovině května v hlučínském Čer-
veném kostele. 

„Letos jsme měli na koncertě hos-
ta, Mužský pěvecký sbor Vítko-
vice, který zazpíval skladby Sme-
tany, Janáčka, Křížkovského. 
Společně sbory zazpívaly píseň Ej 
lásko,“ doplnila Veronika Kadle-
cová.  Obě akce se těšily velkému 
zájmu veřejnosti. Na dobrovolném 
vstupném pro Adélku lidé věnovali  
9 500 korun.                                      (red)

koncert Pěveckého sboru Sluníčko 
byl plný radosti.   Foto: Alena Mášová

Na unikátní kulturní počin se může 
těšit Hlučín. V oblíbené Pivnici u 
Bětky se bude dávat Havlova nej-
populárnější hra, jednoaktovka 
Audiance v nastudování Divadla 
Petra Bezruče v Ostravě. Inscena-
ci vytvořenou pro komorní scénu 
odehraje ve čtvrtek 25. června od 
19 hodin. „Režisér Štěpán Pácl a 
iniciátoři projektu, herec Norbert 
Lichý a mistr světel s hereckým 
vzděláním Jiří Müller, ctí odkaz 
Havla-dramatika. Jejich Audience 
je esencí naší nedávné minulosti i 
nás samotných,“ píší o inscenaci 
samotní Bezruči.                     (red)

Audience u Bětky
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1. Jste spokojen/a s životem v Hlučíně z hlediska bezpečnosti?
       Ano
       Spíše ano
       Spíše ne
       Ne (uveďte proč)…………………………………………

2. Která část Hlučína se Vám jeví jako nejvíce nebezpečná?
       Centrum Hlučína
       Bobrovníky
       Darkovičky 
       OKD
       Rovniny
       Jiná (uveďte)…………………………………………

3. Z čeho máte v Hlučíně největší strach (obavy)? Uveďte max. 2 odpovědi
       Krádeže
       Vandalismus
       Vloupání do domů, bytů
       Šikana
       Požívání návykových látek
       Násilná trestná činnost
       Jiné (uveďte)…………………………………………………

4. Kterou skupinu považujete v Hlučíně za nejvíce ohroženou? Uveďte 
max. 2 odpovědi
       Senioři 
       Děti a mládež 
       Zdravotně postižení
       Ženy
       Všichni občané bez rozdílu
       Jiná skupina (uveďte) …………………………………

5. Která skupina osob se podle Vás nejčastěji v Hlučíně podílí na páchá-
ní trestné činnosti? Vypište např. lidé závislí na návykových látkách, reci-
divisté apod.
………………………………....………………………………………….
………………………………....………………………………………….

6. Cítíte potřebu být pravidelně informováni o negativních jevech?
       Ano (vypište konkrétněji) …………………………………….
       Ne

7. Uvítal/a by jste nějakou aktivitu v rámci prevence kriminality a riziko-
vých forem chování?
       Ano (vypište jakou) ………………………………….
       Ne

8. Jak jste celkově spokojen/a s prací Policie ČR v Hlučíně?
       Velmi spokojen/a
       Spokojen/a
       Spíše nespojen/a
       Zcela nespokojen/a (uveďte proč)………………………………

9. Jak jste celkově spokojen/a s prací Městské policie v Hlučíně?

       Velmi spokojen/a
       Spokojen/a
       Spíše nespojen/a
       Zcela nespokojen/a (uveďte proč)………………………………

10. Odkud se nejčastěji dovídáte o preventivních aktivitách, akcích v Hlu-
číně?
       Média 
       Tisk
       Internet
       Jiné (uveďte)………………………………………..

11. Jak vnímáte kamerový systém  v Hlučíně?
       Zcela pozitivně 
       Pozitivně
       Negativně
       Zcela negativně (uveďte proč) ………………………………..

12. Přivítal/a by jste v Hlučíně rozšíření kamerového systému?
       Ano (kde vypište)……………………………………………
       Ne 

13. Pohlaví 
       Žena
       Muž

Rozšiřovat kamerový systém v 
Hlučíně anebo označovat jízd-
ní kola speciální barvou s kódem, 
který usnadní jeho identifikaci v 
případě krádeže, je možné mimo 
jiné i díky dotacím, které se městu 

daří získávat. „Prevence krimina-
lity tím ale nekončí. Plán preven-
ce na roky 2016 až 2019 mohou 
svým názorem podpořit, případ-
ně ovlivnit všichni občané měs-
ta,“ upozornila Tereza Kubíno-

vá z městského úřadu. Stačí totiž 
do 30. června vyplnit níže uvede-
ný dotazník, vystřihnout jej nebo 
okopírovat a odevzdat osobně do 
urny v budově A hlučínské radnice 
nebo elektronickou verzi umístě-

nou na webových stránkách měs-
ta v záložce Komunitní plánovaní 
poslat na email kubinova@hlucin.
cz. Město tak bude moci dále po-
stupovat v souladu s názory obča-
nů.                                          (red)

DOTAZNÍK: Ovlivněte prevenci kriminality 

Otázky do Plánu prevence kriminality 2016-2019

14. Věk 
       Do 20 let
       21 – 40 let
       41 – 60 let 
       Nad 61 let 

15. Vzdělání 
       ZŠ
       SŠ bez maturity 
       SŠ s maturitou 
       VŠ
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Šedesáté výročí svého založení 
letos slaví Základní škola Hlučín 
v ulici Generála Svobody. Činnost 
zahájila v roce 1955. Objekt situo-
vaný v klidnější části města prošel 
rekonstrukcí na přelomu tisíciletí. 

Škola poskytuje základní vzdělá-
ní žákům s mentálním postižením, 
s poruchami autistického spektra i 
s kombinovanými vadami. Rozvíjí 
jejich pracovní dovednosti a este-
tické vnímání. Hlavními předměty 
jsou pracovní vyučování a výtvar-
ná výchova. 

„V tomto školním roce funguje ve 
škole pět tříd základní školy prak-
tické a jedna třída základní školy 
speciální,“ informovala ředitelka 
Marcela Vyhlídalová.

Ve škole jsou dvě vybavené díl-

ny pro rukodělné práce, učebna 
pro výuku informatiky, gymnas-
tický sál, skleník, školní dvůr a za-
hrada. Vybavení školy odpovídá 
zaměření na rozvoj manuálních do-
vedností dětí, vytvořeny jsou i pod-
mínky pro žáky s těžším stupněm 
mentálního postižení. Ve třídách je 
méně žáků, aby se jim mohli uči-
telé věnovat individuálně podle je-
jich mentální úrovně a vývojových 
vad. Využívají se alternativní for-
my výuky a hodnocení, aplikují se 
alternativní a augmentativní systé-
my komunikace. Využívají se služ-
by asistentů pedagoga i osobních 
asistentů. Součástí školy je dru-
žina. Mimo vyučování mají žáci 
možnost zapojit se do zájmových 
kroužků.                                   (red)                                                                                     

Škola pro děti s postižením slaví

Na Základní škole Miroslava Tyr-
še se intenzivně připravuje přestav-
ba části budovy. Během prázdnin 
zde vznikne zázemí pro alternativní 
výuku v první Montessori třídě, sta-
vební práce začnou v červnu. 

„Navázali jsme spolupráci s Mon-
tessori centrem Hlučín. Ve škol-
ním roce 2016/17 budeme otevírat 
souběžně s naší  první třídou, kde 
budou žáci zařazeni do tradičního 
vzdělávacího programu, také na-
ši první třídu Montessori. Zápis do 
obou tříd proběhne v lednu 2016,“ 
prozradila ředitelka školy Ivana 
Staňková.

„Rozhodli jsme se podpořit vznik 
Montessori třídy na Tyršovce v 
odezvě na velký zájem rodičů o 
tento typ výuky. Nechceme, aby za 
ní museli vozit své děti do okolních 
měst. V Hlučíně už máme škol-
ku, která pracuje s Montessori prv-
ky, funguje tu Montessori centrum, 
takže návaznost v základní škole je 

logická,“ vysvětlila místostarostka 
Blanka Kotrlová. 

Letos se do první třídy školního 
roku 2015/16 zapsalo devatenáct 
žáků. Děti se budou učit podle sou-
časného vzdělávacího programu se 
dvěma hodinami jazyka anglické-
ho a zařazením alternativních me-
tod výuky. Zatím čtyři děti mají zá-
jem o Montessori vzdělávání, další 
zájemci se ještě mohou hlásit. „Tě-
ší nás spolupráce s Montessori cen-
trem v Hlučíně i vzrůstající zájem o 
tyto metody výuky ze strany rodičů. 
Setkávat se s nimi budeme na při-
pravovaných besedách a u zápisu 
v roce 2016,“ řekla ředitelka Staň-
ková. Tyršovka teď sbírá informace 
na školách, kde Montessori vzdělá-
vání už funguje. „Navštívila jsme 
například ZŠ Na beránku v Praze, 
kde je projekt již v osmém ročníku. 
Také nakupujeme nové metodické 
pomůcky a potřeby pro žáky,“ do-
plnila Ivana Staňková.              (iga)

Montessori míří na Tyršovku

Do vyčištění a opravy bobrovnic-
ké studánky se v květnu pustila ro-
dina Totova z Hlučína. Kouzelné 
místo v lese díky tomu prokouklo. 

K Stanislavu Totovi se při jeho 
dobrovolné brigádě přidal jeho syn 
Martin i manželka Renáta. Studán-
ku zbavili spadlého stromu, vyčisti-
li od nánosu bahna, spadaného listí 
a odpadků. Upravili odtok a pří-
stup. Nakonec doplnili mapu Bob-

rovníků o fotografický odkaz na 
kouzelné místo v Bobrovnickém le-
se, které je chloubou místních. 

Jen jsme navázali na dubnovou 
akci Ukliďme Češko. Přidali jsme 
si další dvě soboty a všichni cel-
kem šest hodin práce. Všichni má-
me rádi přírodu. Přáli bychom si, 
aby byl Hlučín čistým a atraktiv-
ním městem,“ vysvětlit Stanislav 
Tota.                                        (red)

Vyčistili studánku pro všechny 

Studánka v Bobrovnickém lese prokoukla.                                Foto: Stanislav Tota

nejvýše skočil jakub Franz ze Základní školy Hornická.     Foto: Ivana Gračková 

Obědy pro děti, jejichž rodiče jsou 
v těžké sociální situaci a nemají 
dost prostředků, budou na Základní 
škole dr. Miroslava Tyrše zdarma. 

Podařilo se je zajistit ve spoluprá-
ci s obecně prospěšnou společností 
Women for women v rámci projek-
tu Obědy pro děti. 

„Škola podala žádost, která by-
la úspěšná. Děti, které splňují pod-
mínky projektu, tak budou mít 
obědy zaplaceny,“ uvedla ředitel-

ka školy Ivana Staňková. „U těch-
to dětí vnímáme problémy i v dal-
ších oblastech. Nemívají do školy 
svačiny, chybí jim školní pomůcky, 
které musí rodiče kupovat, neúčast-
ní se školních aktivit, na které mu-
sí finančně přispívat,“ doplnila ře-
ditelka Staňková. Projekt pomáhá 
těm rodinám, které prokazují zod-
povědný přístup k vynakládání fi-
nančních prostředků a se školou ak-
tivně komunikují.                   (red)

Na Tyršovce poobědvají všechny děti

Dokončení ze str. 1 
Tyršovka tentokráte, možná i dí-

ky dobré fyzické průpravě ve fot-
balových třídách, sklízela vavříny 
též v dalších disciplínách. Její tým 
zvítězil v kategorii 8. a 9. tříd. Me-
zi čtvrťáky a páťáky kralovala ZŠ 
Rovniny v Hlučíně. Vítězné taže-
ní hlučínských škol trochu naruši-
ly Ludgeřovice, jejichž družstvo se 
probojovalo na špici v kategorii žá-
ků šestých a sedmých tříd. 

„Odjíždím spokojený, vyhrál 
jsem. Ale nedařilo se mi tak, jak 
jsem zvyklý. Víc jsem shazoval,“ 
konstatoval vítěz skoku do výšky, 

deváťák Jakub Franz ze ZŠ Hor-
nická v Hlučíně. Dřív se věnoval 
fotbalu, ale nechal se učiteli pře-
svědčit, že by měl zkusit atletiku. 
Čerstvě začal trénovat za Vítkovice 
a právě testuje, zda jeho královskou 
disciplínou bude skok do výšky, ne-
bo do dálky. Měření sil na Tyršovce 
ho utvrdilo v tom, že atletika bude 
správná volba.

„Třetí ročník dává tušit, že by se 
atletický závod hlučínských škol 
opravdu mohl stát tradicí. Byli by-
chom moc rádi, kdyby tomu tak by-
lo,“ prohlásila ředitelka závodu Ja-
na Mrázová.                               (iga)   

Prý to bylo fakt super,
říkají malí závodníci
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OcEnění PrO VýZnAMnOu 
OSOBnOST MěSTA HlučínA 
ZA rOk 2014 uDělIlO 
VEDEní MěSTA FrAnTIŠku 
kuříDéMOVI. 

„Celý život žiju v Darkovičkách. 
A celý život se věnuju sportu,“ říká 
osmdesátiletý muž a ze sekretáře v 
obýváku vytahuje tři pečlivě ulože-
ná ocenění, které už v Hlučíně do-
stal. Ta první dvě už na přelomu ti-
síciletí za své sportovní aktivity. 
V tělovýchově pracoval František 
Kuřídém neuvěřitelných 64 let.  

Bylo mu dvanáct let, když mu ze-
mřel tatínek. Od patnácti let proto 
musel pracovat, aby měla rodina na 
živobytí. Vyučil se kotlařem a za-
městnán byl ve Vítkovicích, proto 
také ve Vítkovicích začínal s fot-
balem. Ale už v sedmnácti letech 
se stal posilou týmu TJ Sokol Dar-
kovičky, kterému pak zůstal věrný. 
Hráč, funkcionář, duše akcí fotba-
lové staré gardy, hlasatel. Hlásit 
chodil ještě loni a teď pořád vypo-
máhá a dohlíží, aby se jeho nástup-
ce správně zaučil. 

Angažoval se v pořádání cykli-
stických závodů i v hokeji. V ro-
ce 1996, když už přece jen začalo 
fyzických sil postupně ubývat, si 
František Kuřídém přidal další čin-

Zaznamenává události pro budoucnost

nost. Začal psát kroniky. Ve skří-
ních má poschovávaných celkem 
devět objemných svazků. Modré a 
červené vazby ochraňují vzpomín-
ky z fotbalu v kronikách FC Hlu-
čín Darkovičky i z činnosti darko-
vičského klubu důchodců. 

Zvláště s láskou listuje pan Franti-
šek tou nejosobnější kronikou, své 
rodiny. Popisuje její osudy od ob-
dobí z přelomu 18. a 19. století. V 

kronice jsou poznámky, fotografie 
a dokumenty zachycující rod i re-
gion ve víru času, od dob Pruska, 
pak republiky, Německa, Českoslo-
venska. 

Sedm dětí a dva dospělí na fotce 
rodiny ze strany manželky. Na další 
fotce devět bratrů a sester maminky 
Františka Kuřídéma a také jeho pra-
rodiče. „Čtyři děti v té rodině ze-
mřeli v dětském věku,“ pozname-

nává kronikář. Zatímco on sepisuje, 
manželka Brigita peče další buchtu, 
hlavně pro vnoučata; manželé Ku-
řídémovi mají dva syny. 

„Žena mě vždycky podporovala i 
na sportovní akce chodívala pomá-
hat,“ říká pan František. „Dokud to 
půjde, budu psát. Chci, aby tu po 
mně něco zůstalo. Aby se některé 
události jen tak neztratily!“       

Ivana Gračková                                                                                                                                      

Už jako holčička věděla, že chce 
být učitelkou. A svou práci opravdu 
nebere jako zaměstnání. 

Učitelce Marii Kurkové Slané by-
lo nedávno třicet let. To ještě nebý-
vá věk, ve kterém se přebírají oceně-
ní. Přesto se letos připojila k dalším 
dvěma pedagogickým pracovnicím 
z Hlučína, Monice Kamrádkové a 
Bronislavě Haluskové, které u pří-
ležitosti Dne učitelů strávily onen 
slavnostní den na hlučínské radnici. 

Marii Kurkovou Slanou navrh-
la na ocenění Ivana Staňková, ře-
ditelka Základní školy Miroslava 
Tyrše, kde mladá pedagožka učí na 
prvním stupni: „Dětem se pravidel-
ně věnuje v odpoledních hodinách, 
vede kroužek hry na kytaru, flétnu 
a podílí se na vedení školního pě-
veckého sboru. S plným nasazením 
prezentuje školu na veřejnosti,“ tvr-
dí o učitelce její šéfová. 

Zatímco většinu dětí zajíma-
jí hlavně počítače, svěřenci Ma-
rie Kurkové se učí dívate na svět a 
kolem sebe i trochu jinýma očima. 
Kytara a flétna byly dobrou vol-

bou, dá se totiž s nimi třeba vyjet 
na výlet a bavit partu. I to byl dů-
vod, proč se rozhodla vyučovat dě-
ti po odpoledních právě hře na tyto 
nástroje. Hluboké estetické vnímá-
ní se snaží přenášet i na děti, lásce k 
hudbě je učí nejen ve vyučování a v 
pěveckém sboru. 

Například loni měla lví podíl na 
úspěchu akce Česko zpívá kole-
dy. Do školního vzdělávacího pro-
gramu, na jehož tvorbě se podílí, 
prosadila estetickou výchovu. Ov-
šem baví ji i sport, ve Štěpánkovi-
cích, kde bydlí, pomáhá organizo-
vat fotbal. 

„Vždycky jsem si přála být učitel-
kou. A pořád mě baví učit děti, ne-
chtěla bych dělat jinou práci,“ říká. 
Je ráda, že se do vyučování zavádě-
jí různé alternativní prvky výchovy. 
„Nemyslím si ale, že třeba Mon-
tessori systém a podobné metody 
jsou nějakou novinkou. Vždyť už 
před čtyři sta lety prosazoval Ko-
menský krédo školu hrou, a na tom 
se nic nezměnilo.“

Ivana Gračková   

Úplně stačí držet se Komenského zásady škola hrou

na kytaru se děti u Marie kurkové Slané učí rády, kluci pak mohou třeba písnič-
kami na Okoř je cesta nebo rodný údolí na výletech okouzlovat spolužačky. 

Foto: Ivana Gračková

František kuřídém píše kroniky. A bude je psát, dokud to jen půjde. Paměť časem slábne, ale list papíru události zachy-
tí takové, jaké jsou.                                              Foto: Ivana Gračková
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ElITA SPOrTOVníHO 
kluBu MAžOrETky 
PAPrSky Hlučín 
VyBOjOVAlA V kVěTnu 
FAnTASTIcké PrVní 
MíSTO nA MISTrOVSTVí čr 
MAžOrETEk. 

Slečny ve věku od 12 do 18 let 
vyhrály na finále ve Valticích ve 
výkonnostní třídě B obě disciplí-
ny, tedy soutěžní defilé i velkou 
pódiovou sestavu. Zároveň s cenou 
děvčata získala postup do výkon-
nostní třídy A. Následně tým přidal 
ještě bronz za miniformaci s hůl-
kou. Stejně tak úžasné třetí místo a 
bronzovou medaili přivezla skupi-
na MiniPaprsky, což jsou děti od 9 
do 12 let, ze své úplně první účasti 
na mistrovství ČR.  

MiniPaprsky a MiniMini Paprsky 
se letos navíc věnovaly soutěžení 
na i na MIA dance festival Prague 
2015, což je mezinárodní multiva-
rietní festival, který pořádá sdruže-
ním Děti fittnes, aneb sportem pro-

Paprsky zazářily ve Valticích i Praze

Elita Paprsků: kam přijedou, tam sbírají medaile.                      Foto: archiv oddílu

ti drogám. „Na květnovém finále 
v Paláci Lucerna v Praze, kde by-
la naprosto fantastická a neopako-
vatelná atmosféra, skupina MiniPa-
prsky s podporou rodičů a trenérek 
vybojovala dvě bronzové medaile, 
a to za velkou formaci Christmas 
a miniformaci Albatros,“ prozradi-
la majitelka klubu Stanislava Šten-
clová. 

Nejmladší skupina MiniMini Pa-

prsky v Lucerně vybojovala v me-
zinárodním silně obsazeném finále 
druhé místo. „Stříbro je pro nás o to 
cennější, že holky spolu trénují te-
prve od září. Zatím z každé letošní 
soutěže, na kterou jely, dovezly do-
mů medaili. Klub se stále rozrůstá 
a rozvíjí. Uvítá proto další sportov-
kyně ve věku od pěti let. Zájemci 
najdou více informací na webových 
stránkách klubu.                             (red)

Mladí hlučínští volejbalisté ukon-
čí slavnostně svou sezonu v sobo-
tu 20. června na antukovém hřišti 
u sportovní haly v Tyršově ulici. A 
udělají to ve sportovním duchu. 

„Od deseti hodin jsou v plánu tur-
naje losovaných družstev a také re-
kreační volejbal pro rodiče a děti,“ 
prozradila za organizační tým Ve-
ronika Zoubková. Poslední zápa-
sy bude v červnu hrát jen družstvo 
B mužů. „Tvoří ho převážně mladí 
hráči, kteří sbírají zkušenosti. Druž-
stvo A mužů skončilo ve 2. lize na 
7. místě z deseti. „Tým, který hra-
je třetí nejvyšší soutěž v České re-
publice, omlazuje. Proto je 7. mís-
to úspěchem, na němž se dají stavět 
cíle pro další sezóny,“ komentoval 
výsledek trenér Miroslav Kvapil. 
Třetí příčku ze třinácti obsadily že-
ny, které hrají krajský přebor dru-
hé třídy. „Sezóna se vydařila, jsem 
spokojený. Holky přistupovaly k 
tréninkům i zápasům zodpověd-
ně. Během přípravy se vyplatil dů-
raz na obranu. I tak je stále co zlep-
šovat, nyní čeká ženy letní fyzická 
příprava a na podzim nová sezona,“ 
uvedl trenér Martin Večeřa. 

Okresním přeborníkem ve volej-
balu juniorek se pro rok 2015 stalo 
hlučínské družstvo vedené trenér-
kou Pavlou Postulkovou. „Druž-
stvo juniorek tvoří převážně mladší 

Volejbalisté ukončí úspěšnou sezónu na antuce

kadetky, které jsou mnohdy věkově 
ještě žačky. Holkám pomohlo tro-
chu se takříkajíc obouchat v kra-
ji kadetek. Zjistily, že i v jejich ka-
tegorii se dá hrát dospělý volejbal 
s jedním nahrávačem, minimál-
ně dvojblokem. Neskutečně zlep-
šily hru v poli a taky, jak vždycky 
říká František Košař, hlavně to po-
dání,“ prohlásila spokojená trenér-
ka. Podle ní je důležité, aby měly 
hráčky ze sportu radost. Družstvo 
kadetek se jako nováček krajského 
přeboru umístilo na desátém místě 
z jedenácti. „Kadetky za celou his-
torii oddílu krajskou soutěž nehrá-
ly. Přes počáteční neúspěchy se nám 
postupně podařilo osvojit si dospělý 
herní systém a nasbírat zkušenosti. 
Dokázaly část zápasů vyhrát, jasně 

favorizované týmy alespoň potrápit 
a dotáhnout to s nimi do tie-breaku,“ 
uvedla trenérka. Družstva A a B ža-
ček hrála okresní přebor. Áčko pod 
vedením Veroniky Zoubkové a Jany 
Grohové se stalo okresním přebor-
níkem, svěřenky Zuzany Crhové z 
béčka skončily třetí.  Pro nadcháze-
jící sezonu se podařilo ustavit i no-
vé družstvo žáků. „Podařilo se zalo-
žit přípravku pro kluky i holky od 9 
do 12 let. Tréninky barevného mini-
volejbalu navštěvuje až dvacet dětí 
z Hlučína a okolí. V dubnu na kva-
lifikačním turnaji uspěly tři naše tý-
my, které postoupily do oblastní-
ho kola v barevném minivolejbalu. 
Hrát se bude v červnu v Hradci Krá-
lové,“ prozradila Veronika Zoubko-
vá.                                             (iga)

Hlučínský tým minivolejbalu.       Foto: archiv oddílu

Hřiště základní školy na Rovniny 
právě zahajuje svou třetí sezonu. 
Stále žije sportem a mnohdy pras-
ká ve švech. V sobotu 16. května se 
na něj sjely moravskoslezské fotba-
lové naděje starší přípravky hned z 
několika fotbalových klubů. Měřit 
síly tak mohly děti z FC Baník Os-
trava, SK Sigma Olomouc, MFK 
Frýdek-Místek a FC Hlučín. 

Lavičky se rychle zaplnily rodi-
či a šatny i hřiště hráči. Následoval 
první výkop a první hvizd pod tak-
tovkou Kamila Zavadského. Druhý 
ročník turnaje v kopané odstarto-
val. Ve vzduchu bylo cítit sportov-
ní napětí. Diváci sledovali rychlý 
běh hráčů i jejich soustředěné výra-
zy, hlasité koučování některých tre-
nérů. I brankáři byli dobře slyšet. 
Břevno, tyč, trefa. Byla to napína-
vá podívaná. Gól. A další gól! Fan-
dil i bývalý český fotbalový zálož-
ník a reprezentant Československa 
a později samostatné České repub-
liky Pavel Hapal.  Přijel hledat dal-
ší talenty, budoucí české hvězdy. 

„Vypadá to, že z turnaje uděláme 
tradici. Rodičům i hráčům se hřiště 
líbí. Oceňujeme dobrou spolupráci 
se školou, která nám poskytla celý 
areál hřiště zdarma,“ řekl hlavní or-
ganizátor turnaje Kamil Zavadský. 
A jak to dopadlo? Zvítězila Sigma 
Olomouc před Baníkem, Frýdkem-
-Místkem a Hlučínem. 

Hřiště u rovninské školy je pro 
sport otevřeno všem zájemcům. 
Využít ho mohou denně od 16 do 
20 hodin a přes víkend od 10 do 20 
hodin. Sportu zdar! Fotbalu zvlášť!

Lenka Breitkopfová
učitelka ZŠ Rovniny

Rovninské děti
sport baví 

Rodiče děkují
Zábavného víkendového sou-

středění ve středisku volného času 
v Ostravě, které se konalo 8. a 9. 
května, se zúčastnily i děti ze zá-
jmových kroužků hlučínského Do-
mu dětí a mládeže.

„Stihli toho opravdu hodně. Sou-
těžili v Komenského sadech i spor-
tovní hale, navštívili bazén, tvo-
řili ve výtvarném ateliéru. První 
den zakončili procházkou večer-
ní Ostravou. Děti se vrátily domů 
spokojené, nadšené, plné dojmů.  
Chceme poděkovat zaměstnancům 
DDM, kteří se svým svěřencům bě-
hem víkendu tak pěkně věnovali,“ 
vzkazují i jménem ostatních rodiče 
Jiravovi a Stoškovi.                (red)
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HlučínSký TýM 
FlOrBAlISTů kOnčí nA Dně 
TABulky. SPOrT SI klucI 
PřESTO užíVAjí A DO DAlŠí 
SEZOny jSOu BOjOVně 
nAlADěnI. 

Letošní boje Ministrantské florba-
lové ligy skončily finálovými zápa-
sy, které se hrály v Šilheřovicích 9. 
května. Přestože osm z deseti týmů 
je z Hlučínska, v první trojce na-
konec dělají Prajzké čest jen Bo-
huslavice, které obsadily stříbrnou 
pozici. Už v roce 2007 totiž me-
zi hlučínské farnosti přibyly i Os-
traváci, kteří se velmi rychle pro-
pracovali na špici. A na té se drží 
i letos, takže první místo zaslouže-
ně získalo velmi aktivní družstvo z 
Ostravy – Mariánských Hor, na tře-
tí příčce skončili ministranti z Ost-
ravy – Zábřehu. A co hlučínští za-
kladatelé zajímavé tradice? Ti letos 
do finále vůbec nezasáhli. „V po-
sledních letech se pořád potácíme 
na dně tabulky,“ směje se trenér 
Marek Adámek. O výsledky prý ale 
zase tolik nejde, i když příští sezo-
nu už to určitě bude lepší. 

Úplné počátky florbalového týmu 
ministrantů v Hlučíně se datují ro-
kem 2003. To přišel do hlučínské 

farnosti kaplan Jan Mária Hnátek a 
místní kluky navnadil. V jeho před-
chozím působišti se zrovna chystal 
turnaj. Dnes sedmadvacetiletý pra-
covník Charity Ostrava Marek Adá-
mek patřil tehdy v Hlučíně k nejak-
tivnějším ministrantům, navíc hrál 
florbal ve škole. Nápad zůčastnit se 
akce ve Fulneku se mu líbil. Klu-
ci si půjčili hokejky po kamarádech 
a bez tréninku vyrazili na sportovní 
výlet pod vedením kaplana, který je 
vezl svým autem. A hned skončili 
druzí. „Tehdy ve Fulneku hrály jen 
tři týmy a ten poslední byl kupodi-
vu ještě slabší než ten náš,“ vzpo-
míná na veselé začátky Marek Adá-
mek. Byla to hlavně legrace, hezké 
setkání, zajímavé dobrodružství. 

Rok se sešel s rokem a ministrant-
ští animátoři na Hlučínsku přemýš-
leli, čím obohatit dění ve farnos-
tech. Spolu s Markem Adámkem 
a dalšími se před deseti lety stal 
hlavním iniciátorem založení Mi-
nistrantské florbalové ligy Marek 
Večerek ze Štěpánkovic. Výborný 
organizátor, který bude mimocho-
dem příští měsíc vysvěcen za kně-
ze, sice osobně nehrál, ale poved-
lo se mu vedle nadšenců z Hlučína 
pro věc získat i ministrantské par-
ty nejen z domácích Štěpánovic, ale 

Hrají, aby stmelili partu

postupně také z Bohuslavic, Šilhe-
řovic, Hatě, Oldřišova, Ludgeřovic, 
Píště. Některé ročníky hrály i Bo-
latice, Kobeřice, Vřesina nebo Kra-
vaře. No a samozřejmě Ostraváci.  

„Společné tréninky i zápasy jsou 
cenné hlavně proto, že se potká-
váme. Florbal z nás udělal dob-
rou partu, navíc jsme se seznámili 
i s kluky z jiných farností,“ vypráví 
dvacetiletý Jiří Kubný. Florbal hra-
je už sedm let a protože se teď mu-
sí věnovat vysoké, nemá na něj, po-
dobně jako stejně staří spoluhráči, 
moc času. Všichni tak vkládají na-
ději do florbalového potěru. 

V družstvech neplatí žádné věko-
vé omezení, podmínkou je, aby hrá-

či byli ministranty, nebo zpívali ve 
schole, či se jinak zapojovali do ži-
vota farnosti. V některých týmech 
hrají i dívky, v hlučínském nyní ne-
jsou. Hráči se scházejí jednou týdně 
ve školní tělocvičně. Většinu nákla-
dů jako je nájem, základní vybave-
ní či dopravu na zápasy se hradí z 
dotace města Hlučín. 

„Ministrantská florbalová liga je 
rarita Prajzké, takže jsme samo-
zřejmě rádi, že ji tu máme, a jsme 
pyšní, že hlučínští ministranti stáli 
u jejího zrodu. A že kluci nevítězí? 
Asi to není to nejdůležitější. A ne-
ní všem dnům konec!“ míní staros-
ta Hlučína Pavel Paschek. 

Ivana Gračková

Bojovně naladěný základ ministrantské party florbalistů. Foto: Marek Adámek

Kroužek stolního tenisu při Domu 
dětí a mládeže v Hlučíně bude nabí-
rat nové děti, které mají chuť spor-
tovat. 

„I pro příští sezonu hledáme další 
šikovné talenty. Přihlášky do krouž-
ku stolního tenisu se budou v domu 
dětí vydávat od září,“ upozornil tre-
nér Ivan Cigan. Stolní tenisté ma-
jí letos na kontě sportovní úspěch. 
Chlapci v sestavě Lukáš Kowalc-
zik, Matěj Múdrik, Adam Jarošek, 

Jakub Klečka a Nikolas Bauer se 
zúčastnili Okresního přeboru star-
ších žáků okresu Opava. Postoupili 
z loňské 2. třídy do 1. třídy a umís-
tili se na 5. místě. 

„Stolní tenis ale není jen výsadou 
hochů. Těší nás, že do kroužku do-
cházejí i děvčata,“ prohlásil trenér 
a připomněl oblíbený lednový tur-
naj ve čtyřhře O zlatý pohár, kte-
rého se účastní dokonce celé rodi-
ny.                                           (red)

Stolní tenis hledá nové talenty

Parta stolních tenistů uvítá další posily.                                       Foto: archiv oddílu
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KAM V HLUČÍNĚ V ČERVNUn

Již v minulém čísle Hlučínských 
novin jsme informovali o plánova-
ném setkání oslavenců, kterým je 
80 let a více. 

Jsme rádi, že se nám již oslaven-
ci nahlásili a potěšilo by nás, kd-
by se připojili i další zájemci. Se-
tkání oslavenců s vedením města 

se bude konat v pátek 19. června 
od 15 hodin v Kulturním domě v 
Hlučíně. Všichni přihlášení osla-
venci dostanou na tuto slavnostní 
akci pozvánku. Proto i v tomto čís-
le novin oslovujeme všechny naše 
spoluobčany, kteří v letošním ro-
ce oslaví 80 let a více a chtěli by 

Informace pro naše spoluobčany 80+ 

8.6. 19:00 Muzejní večer s debatou nad filmem IDA, přednáška, beseda Červený kostel
9.6. 16:00 Léčivé rostliny a jejich dvojníci, výstava, vernisáž Muzeum Hlučínska
10.6. 18:00 Balet Základní umělecké školy P. J. Vejvanovského Kulturní dům
10.6. 18:00 Závěrečný a absolventský koncert tanečního oboru Kulturní dům
12.6. 18:00 Balet pro děti - 1. závěrečné vystoupení pod hlavičkou Kláry Krejčířové Kulturní dům
12. - 13.6. Motoscuk, akce pro všechny motorkáře a příznivce jedné stopy z široko daleka. 

Burácení motorek, koncert kapel, soutěže o hodnotné ceny - to vše bude k vidění a  
slyšení na hlučínské štěrkovně. Stejně jako v minulých letech i tento-
krát má velký podíl na akci Rádio Čas Rock. Více na www.motoscuk.cz

Areál hlučínského jezera

13.6. 15:30 Setkání schol z Hlučínska, koncert Kostel sv. Jana Křtitele
13.6. 10:00 Westernové závody Hlučín Dětský ranč
18. 6. 16:00 Zastupitelstvo města Hlučína Kulturní dům
18.6. 16:30 Absolventský koncert ZUŠ Červený kostel
20.6. 16:00 Roztančené náměstí, akce pro širokou veřejnost na Mírovém náměstí 

a pro všechny, kteří se nebojí hýbat se a chtějí být u toho, až se roztančí
město. Součástí je Irská taneční show The Best of, začátek v 18:00

Mírové náměstí

24.6. 09:00 - 18:00 Den zdraví 2015 a Hlučínský trakař solidarity Mírové náměstí
25.6. 19:00 Audience, divadlo Pivnice U Bětky
26.6. 20:00 Helax dance party Areál hlučínského jezera
27.6. 17:30 Koncert skupin: No Name, Nebe, Jeez a Krackhouse Family. Vstupné: 300,- Hlučínská štěrkovna
27.6. 08:00 - 15:00 Streetbasketball, turnaj v pouličním basketbalu, od nejmladších po dospělé. Areál hlučínské štěrkovny

se zúčastnit společné oslavy na-
rozenin, aby kontaktovali Petru 
Řezáčovou osobně v kanceláři B 
101 Městského úřadu nebo tele-
fonicky na čísle 595 020 293 v 
úředních hodinách, které jsou v 
pondělí a ve středu od 8 do 17 ho-
din a v úterý a ve čtvrtek od 8 do 
14 hodin nebo emailem na reza-
cova@hlucin.cz.                    (red)

Frankie & Johnny
Křehkou komedii o lásce v podá-

ní Terezy Kostkové a Aleše Hámy 
připravuje hlučínské kulturní cent-
rum na 30. září. „Předprodej vstupe-
nek již probíhá za akční cenu 150,- 
do konce srpna v IC nebo on-line na 
stránkách www.kc-hlucin.cz,“ řekla 
Monika Pokorná, zástupce ředitele 
KC Hlučín.                                (red)
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Přes dvě stovky dětí se ve stře-
du 20. května účastnilo třetího roč-
níku Atletického mistrovství škol 
Hlučínska, které pořádala na svém 
sportovišti ZŠ M. Tyrše z Hlučína. 
O jeho slavnostní ráz se v úvodu 
postaraly dvě dámy, někdejší čes-
koslovenská atletka a mistryně Ev-
ropy v běhu na 400 metrů z roku 
1984 Taťána Kocembová Netolič-
ková a místostarostka Blanka Kotr-
lová, které akci zahájily.  

První sportovní boje probíhaly za 
lehkého deště, ale nakonec mla-
dým sportovcům přálo i počasí. „Je 
to tu super. Mě sport baví, rád se 
hýbu a rád překonávám překážky,“ 
nechal se slyšet domácí závodník, 
žák 7. třídy  Lukáš Moravec, který 
za sebou nechal všechny soupeře v 
běhu na 60 metrů.

Pokračování na str. 8

Prý to bylo fakt super, říkají malí závodníci

Nový ředitelem Kulturního cent-
ra Hlučín se od 1. května stal Petr 
Breitkopf, který v současnosti vede 
i Sportovně rekreační areál Hlučín. 
Ptali jsme se, jak bude takový nápor 
zvládat a co má v plánu. 

Takže zvládne-
te obě funkce na-
jednou? 

Doufám, že ano. 
Nebudu na to pře-
ce sám. S tímto 
řešením za mnou 

přišlo vedení města v dubnu a mu-
sím říct, že jsem si nejprve musel 
nechat pár dní na rozmyšlenou. 

Když ale do své nové funkce pro-
nikám, začínám chápat logiku ta-
kového spojení. Obě organizace, 
Kulturní centrum i Sportovně re-
kreační areál nejenže mohou, ale 
dokonce musí velmi úzce spolu-
pracovat, vzájemně využívat své 

personální i technické kapacity, 
doplňovat se, zvláště když obě pa-
tří městu. Personální propojení by 
mělo být zárukou, že se to tak bu-
de dít. 

Plánujete nějaké převratné změ-
ny v koncepci kultury ve městě, v 
personálním obsazení? 

V personální oblasti žádné vel-
ké změny neplánuji. Do pořádání 
kulturních akcí bych ale rád vne-
sl nějaké novinky, protože mám do-
jem, že se postupně vytratila řada 
jednoduchých akcí pro širokou ve-
řejnost, které by měly sloužit pře-
devším setkávání lidí žijících v 
Hlučíně. 

Dovedu si představit, že opět bu-
deme ve městě slavit například pá-
lení čarodějnic, setkávat se na ma-
sopustních oslavách na náměstí, 
strávíme zde společně štědrovečer-
ní troubení s koledami nebo se po-

tkáme na zámku při vánočních tr-
zích.

Ukázkou podobného typu akce 
byly například Farmářské trhy. A v 
kulturním domě, který musíme oži-
vit, můžeme uspořádat třeba vino-
braní nebo ochutnávku vín. 

Myslíte, že na oživení kulturní-
ho domu bude stačit vinobraní? 

To byl jen příklad. Plánujeme v 
něm spoustu dalšího, třeba od pod-
zimu pravidelné filmové projekce 
hlavně pro děti, když nám v Hlučí-
ně chybí kino. 

Chceme nabídnout nová neokou-
kaná divadla. A doufám, že se ví-
ce zapojí místní spolky a skupiny. 
Kulturní centrum jim může nabíd-
nout alespoň technickou pomoc 
ve formě zajištění zvuku, pódia, a 
hlavně vstřícnost, aby se k pořádá-
ní akcí v kulturním domě, a nejen 
tam, rádi vraceli. 

Umím si představit také napří-
klad hlučínský festival student-
ských kapel. Podpořit chceme tře-
ba i studentský majáles. 

Na co zajímavého z kultury bys-
te lidi rád pozval v blízké době? 

Aktuálně samozřejmě na koncert 
No Name, který se odehraje v so-
botu 27. června na štěrkovně. Bu-
de to opravdu velkolepá show a 
navíc skupina chystá pro Hlučín 
speciální překvapení. 

Sérii mnoha dalších akcí pak na 
konci roku poprvé uzavřeme spo-
lečnou silvestrovskou oslavou. Na 
tu se už teď zvlášť pečlivě připra-
vujeme. Konec roku je hodně sym-
bolickým časem pro bilancování. 
Takže pokud se podaří vytvořit ta-
kový program a hlavně takovou at-
mosféru, že bude mít Hlučín chuť 
být pospolu, budeme moc rádi. 

Ivana Gračková

Petr Breitkopf: Nebudu na to přece sám 

Dvouletého chlapce vytáhli 
ze septiku plného fekálií. 
Poděkovali rodiče i vedení 
města.            Čtěte na straně 3

Muzeum získalo prestižní 
cenu. Tým tvůrců ji slavnostně 
přebíral v pražském Obecním 
domě.      Čtěte na straně 4

Výtvarnice Elen Thiemlová 
věnovala obraz pro Adélku. 
Připojila se tak k celohlučínské 
akci.               Čtěte na straně 6

Sportovalo se, ale také nadšeně fandilo.        Foto: Ivana Gračková

MÍSTO KYTIČKYn
Přivítali jsme:
Dominik Maier *2015
Daniel Tománek *2015
Oliver Habr *2015
Jakub Halfar *2015
Zuzana Calábková *2015
Helena Opravilová *2015
Marie Röslerová *2015
Jakub Štěpáník *2015
Adam Malurek *2015
Lukáš Vagunda *2015

Jubilanti:
Gerhard Kocián *1933
Alfons Bedrunka *1935
Adolf Hájovský *1925
Hildegarda Tomisová *1928
Anna Hermanová *1924

DEVěTAPADESáT lET PO 
MATurITě SE STuDEnTI 
GyMnáZIA V Hlučíně 
SETkAlI V PáTEk 22. kVěTnA 
SE SVýM PrOFESOrEM. 

Parta, která studovala na hlučín-
ském gymnáziu v letech 1953 až 
1956, a jejich třídní Jaromír Volek 
se jako každý rok v květnu opět se-
tkali v hlučínském Penzionu u sva-
tého Floriána. „Tehdy ještě nebylo 
našemu profesorovi ani třicet let. 
Měl dvě děti, tak vždycky říkával, 
že Volek má dva volečky,“ vzpomí-
nal na studentská léta jeden z teh-
dejších gymnazistů, inženýr Adolf 
Vjačka. „Dříve jsme se scházeli co 
pět let. Ale když už to bylo pade-
sát roků od maturity, zkrátili jsme 
interval. Teď se potkáváme každý 
rok, pokaždé v hlučínském Penzi-
onu u svatého Floriána, aby se nám 
to nepletlo,“ prozradil někdejší chi-
rurg, MUDr. Jiří Říha, CSc. 

Letos se sešlo deset tehdejších 
maturantů a setkání u vínka si užili. 
Pro svého profesora připravili do-
pis, v němž připomněli i své dal-
ší učitele. Přidali upřímné podě-
kování. „Můžeme svým vnučkám 
a vnukům předávat vzpomínky 
na své studijní roky, říkat ono ně-
kdy omšelé – to za našeho mlada 

– nás učili náš pan třídní profesor 
se svými kolegy Šuráněm, Svobo-
dou, Pokorným, Halfarem, Poláš-
kem, Neherovou, Měrkovu, ale i 
tělocvikářem Kozákem, a nelze ne-
vzpomenout ředitele Strádala a je-
ho choť a také svéráznou postavič-
ku tehdejšího typického školníka 
Parůžka. Ti všichni nám do morku 
kostí vštípili přináležitost ke svému 
gymnáziu, dali nám základy pro tr-
valá přátelství ze školních lavic. Z 
jejich vědomostí, které nám předá-
vali, jsme těžili na dalších školách 
a pak na svých profesních cestách 
životem,“ napsali bývalí studenti, 
dnes dámy a pánové seniorského 
věku, svému třídnímu, který je učil 
ruštinu a občanskou nauku. „Podí-
vejte, jakou nádheru mi připravili,“ 
chlubil se jednadevadesátiletý uči-
tel Jaromír Volek precizně provede-
ným dopisem. 

Pozdravit unikátní sešlost přišel 
i starosta Hlučína Pavel Paschek. 
„Pamatuju pana profesora ještě z 
dob, kdy jsem na gymnáziu v Hlu-
číně v letech 1981 a 1985 studoval 
já. Chvíli mě učil svou milovanou 
němčinu. Vždycky to byl velmi dů-
stojný pán, který se nikdy nerozči-
loval,“ vzpomněl starosta na svá 
studentská léta. 

Ivana Gračková

Zůstávají jeho studenty
i po šedesáti letech

Profesor jaromír Volek se setkal se svými studenty 59 let po jejich maturitě. 
Foto: Ivana Gračková

Třiačtyřicet hlučínských senio-
rů vyrazilo v květnu na jednoden-
ní výlet po zajímavostech regionu. 

„Podívat se byli ve Spálově – 
Klokočůvkách, kde navštívili pout-
ní místo Panna Maria ve skále zva-
né též Moravskoslezské Lurdy a 
zastavili se u pramene horního to-
ku Odry, který se nachází v zvlášť 
malebném údolí,“ vypočítala orga-
nizátorka zájezdu, Tereza Kubino-
vá z hlučínské radnice. Po kávič-
ce ve Švamlově mlýně následovala 
zastávka v Kuníně s prohlídkou ba-
rokního zámku. Z oběda v hote-
lu Salaš v Šenově u Nového Jičína 
zájezd pokračoval do Nového Ji-
čína, kde se výletníci vypravili na 

pěší okruh historickým centrem s 
mnoha památkami. Zvláště se lí-
bila expozice Muzea Novojičínska 
s názvem Nechte na hlavě, která 
představuje jedinečnou sbírku klo-
bouků, čepic a přileb. 

„Ráno sice pršelo, takže u potní-
ho místa Panna Maria ve skále jsme 
museli použít deštníky, ale i tak to 
byl moc příjemný zájezd. Kolem 
oběda se počasí již umoudřilo, tu-
díž pěší okruh centrem jsme si uži-
li už v pohodovém počasí. Myslím, 
že budu mluvit za všechny, když 
pošlu poděkování panu Arnoldu 
Dudkovi za krásné průvodcovství,“ 
řekla účastnice zájezdu Jindřiška 
Macečková.                             (red)

Déšť náladu na výletě nezkazil

Výletníci z Hlučína se na svém výletě po zajímavostech regionu zvěčnili i bě-
hem prohlídky historického centra nového jičína.                      Foto: Arnold Dudek 

Ve středu 15. dubna se uskutečni-
lo v našem Domově pod Vinou ho-
rou zábavné odpoledne laděné do 
country stylu. Do pestrého progra-
mu se zapojili zaměstnanci téměř 
všech úseků domova a předved-
li neobyčejně zdařilou podívanou. 
Kovbojové v kloboucích a s kolty 
proklatě nízko u pasu se projížděli 
prérií, dámy v saloonu s dlouhými 
doutníky a načechranými sukně-
mi zatančily kankán a pravou at-
mosféru prostředí dotvářela hudeb-
ní country kulisa. I klienti domova 
se na programu podíleli písničkami 
za doprovodu harmoniky.  Součás-
tí bylo také vyhodnocení soutěže 
klientů domova o nejhezčí veliko-
noční vajíčko a paní místostarostka 
Hlučína Blanka Kotrlová, která na-
še klání navštívila, odměnila vítěze 
pěknými dárky. (redakčně kráceno)

Anna Vitásková

DOPISY ČTENÁŘŮn

http://www.hlucinskenoviny.cz


SENIOR TAXI & BABY TAXI HLUČÍN

BEZPLATNÁ LINKA
800 888 838

Obyvatelé města Hlučín ve věku od 70-ti let platí řidiči 
pouze jednorázový poplatek 

15 Kč
a to kamkoliv v rámci města Hlučín. Rodiče s dětma, kteří  

potřebují odvoz z/do zdravotnického zařízení mohou jet za 
zvýhodněnou cenu 40 Kč v rámci města Hlučín.

Ceny pro tyto skupiny obyvatel do ostatních lokalit:

             Hlučín – DArkOVIčky    70 kč
             Hlučín – BOBrOVníky   70 kč
             Hlučín – VrABlOVEc   50 kč
             Hlučín – luDGEřOVIcE   70 kč
             Hlučín – kOZMIcE   70 kč
             Hlučín – DArkOVIcE             100 kč
             Hlučín – VřESInA                  100 kč
             Hlučín – HAŤ                          130 kč
             Hlučín – DOlní BEnEŠOV         140 kč
             Hlučín – ŠIlHEřOVIcE               140 kč
             Hlučín – PíŠŤ                                160 kč
             Hlučín – BOHuSlAVIcE            180 kč

ceny platí denně od 6:00 – 15:00 hod.

Možnost stříhání u Vás doma...

STŘÍHÁNÍ PSŮ
LUDGEŘOVICE

Telefon: 732 373 969
E-mail:   SiBog@seznam.cz

s tímto kuponem            sleva
10%



Zahradnictví Michňa

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

So: 8.00 – 12.00 hod
Tel.: 777 555 499, 605 937 531

zahradnictvimichna@seznam.cz

www.zahradnictvi-michna.cz

realizace a údržba zahrad a řez živých plotů
prodej: okrasných dřevin, ovocných stromů a keřů,

hnojiv, zahradních substrátů, postřiků a semen,
široký výběr letniček

Možnost stříhání u Vás doma...




