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Přestože Česká pošta chce zrušit 
své provozovny v Bobrovníkách  
a Darkovičkách, stejně jako v mno-
ha dalších obcích po celé Čes-
ké republice, lidé v těchto částech 
Hlučína o poštovní služby určitě 
nepřijdou.

V rámci svého projektu Pošta 
Partner nabídne Česká pošta mož-
nost provozovat poštovní služ-
by některému z obchodních cen-
ter nebo prodejen. V jiných obcích 
už jsou například dobré zkušenosti 
s obchody Coop. Ty pak provozu-
jí poštovní služby formou franšíz. 

Nová Pošta Partner musí být veřej-
nosti dostupná každý pracovní den 
a musí zabezpečit příjem listovních 
i balíkových zásilek, peněžní i ban-
kovní služby i prodej cenin, kolků  
a obvyklého zboží. Pro zákazníky 
se tak nic nemění. 

„Naopak jsme přesvědčení, že 
poštovní služby v některé ze stáva-
jících prodejen budou výhodnější 
jak delší provozní dobou, tak lep-
ší přístupností,“ vysvětlil starosta 
Pavel Paschek. Teprve v případě, 
že by žádná z prodejen v Bobrov-
níkách či Darkovičkách neprojevila  

o provozování poštovních služeb 
zájem, ujalo by se jich město. 

„Nemyslíme si ale, že by mělo 
město usilovat o tento druh pod-
nikání. Na druhou stranu udělá-
me vše pro to, aby poštovní služby 
pro obyvatele Darkoviček a Bob-
rovníků nadále normálně fungova-
ly,“ doplnila místostarostka Blanka 
Kotrlová.

Se zrušením svých poboček  
v Darkovičkách a Bobrovníkách 
Česká pošta počítá v červenci roku 
2016. Do té doby bude připravena 
nová varianta.                              (iga)

Poštovní služby se rušit nebudou

BArBorA MUšálKoVá 
V sedMéM TýdnU 
TěHoTensTVí od léKAře 
zjisTilA, že BUde MíT 
dVojčATA. 

„Věděla jsem to už předtím, že 
budou dva. Cítila jsem to,“ říká se 
smíchem. 

Na říjnovém vítání občánků tak 

byli její kluci Oskar a Oliver rari-
tou. O to větší, že i jejich tatínek 
Aleš Kania je z dvojčat. A jeho 
brácha byl na vítání občánků také  
s čerstvým přírůstkem. Kupodivu 
se mu narodil jen jeden kluk. 

„Každý se hned ptá, jak to zvládá-
me. Ale kluci jsou moc hodní, tak-
že vše funguje v pohodě. Manžel 
je od začátku nadšený. Říkal, že se 

budou vzájemně motivovat a že si 
spolu vyhrají,“ je ve výborném roz-
položení Barbora Mušálková.

Jméno Oliver měla pro chlapce 
vybrané už od začátku. Když se tatí-
nek dověděl, že bude mít dva kluky, 
hned ho napadlo jméno Oskar. No a 
už to tak zůstalo. „V porodnici klu-
kům říkali O2,“ říká spokojená ma-
minka.                                      (iga)    

V porodnici dvojčatům říkali O2

SVÁTEČNÍ PROVOZ
ÚŘADU
Ve dnech 

23. a 31. prosince 2015 bude 
Městský úřad Hlučín

uzavřen.

Místostarostka Blanka Kotrlová musela konstatovat, že žádný mužský na světě na ní dříve nehleděl s takovým nadšením, 
jako jeden z malých brášků Kaniových.                           Foto: ivana Gračková 

Parkování bude mimo jiné opět 
na programu veřejného zasedání 
Zastupitelstva města Hlučín, kte-
ré se uskuteční 19. listopadu od  
16 hodin v Kulturním domě Hlučín. 
V závěru jednání seznámí staros-
ta Pavel Paschek všechny přítom-
né se změnami, které se připravu-
jí na příští rok. Vzešly z diskuzí 
 s odborníky na dopravu i s občany, 
s nimiž se vedení města sešlo opa-
kovaně, aby vyslechlo všechny je-
jich připomínky. 

„Neosvědčil se například prodej 
parkovacích karet jen pro dvě zó-
ny, a to centrum a ostatní oblasti.  
Musíme prodávat zvlášť karty pro 
Rovniny a zvlášť pro OKD,“ vy-
světlil starosta jeden z problémů 
aktuálně nastaveného systému.  Do 
poloviny listopadu je ještě prostor 
vyřešit další nesrovnalosti, které 
půjdou napravit. Bohužel nebude 
možné splnit přání většiny obyva-
tel města, aby se jako dříve parko-
valo zadarmo a všichni měli pro 
svá auta dost místa. 

„Dva tisíce aut, která přibyla za 
poslední tři roky je prostě v uli-
cích znát. Dříve nebo později tohle 
bolestné řešení čeká každé město. 
Samozřejmě, že ruku v ruce s tím 
musí jít hledání dalších možností 
parkování, což samozřejmě dělá-
me. Jen příprava budování nových 
parkovišť, nebo dokonce parkova-
cích domů nejde tak rychle, jak by-
chom si všichni přáli,“ doplnil sta-
rosta.                                        (iga)

Na zastupitelstvu 
opět o parkování 



hlučínskénoviny [2]

SLOVO STAROSTYn

Vyprošťování zraněných z havarovaného autobusu si vyzkoušeli hasiči 18. října na školení v Hlučíně. zúčastnili se ho 
dobrovolní hasiči z Hradce nad Moravicí, Kylešovic, Vítkova, Hlučína a litultovic.                                            Foto: Petr Holub

nAše jednoTKA sBorU 
doBroVolnýcH HAsičů 
HlUčín Hledá noVé členy.

Zasahujeme u požárů, dopravních 
nehod s vyproštěním zraněných 
osob, pomáháme při záplavách, ře-
šíme zapeklité situace při technic-
kých zásazích. Abychom to zvládli, 
pravidelně se scházíme a odborně 
se vzděláváme, a to nejen ve spe-
cializovaných kurzech, ale také při 
výcvicích a cvičeních na různých 
místech našeho kraje, ale i mimo 
něj. Účastníme se soutěží, kde do-
sahujeme vynikajících výsledků. 
Jsme vybavení špičkovou techni-
kou srovnatelnou s vybavením pro-
fesionálních kolegů. Máme tři spe-

ciální vozidla a špičkové vybavení 
nás mnohdy ochránilo při nebez-
pečných situacích, do kterých se při 
zásazích dostáváme. 

Držíme služby po celý rok, sedm 
dní v týdnu, 24 hodin denně. Jsme 
schopni vyrazit do akce do 5 minut. 
Zasahujeme nejen v Hlučíně, ale ta-
ké v okolí. Vše o naší činnosti se 
zájemci dovědí z našich webových 
stránek, kde jsou fotografie a videa 
ze zásahů i cvičení. Zájemci by ide-
álně měli mít trvalý pobyt na úze-
mí města Hlučína, což ovšem není 
podmínkou. Požadujeme věk mi-
nimálně 18 let, zdravotní způso-
bilost pro funkci hasiče, který po-
užívá dýchací přístroj a fyzickou 
zdatnost, kterou ověříme. Vhodný-

mi adepty jsou muži, kteří pracují 
ve směnném provozu, mají řidičský 
průkaz sk. C s praxí a hlavně chuť 
něco dělat o svém volnu. Adeptům 
zajistíme potřebná školení pro od-
bornou způsobilost hasiče a vyba-
vení. Protože nejsme profesionální 
hasičský záchranný sbor, nenabízí-
me práci na hlavní pracovní poměr. 
S vážnými zájemci uzavírá město 
Hlučín každoročně dohodu o pro-
vedení práce. Podle možností nové 
hasiče zařadíme od 1. ledna 2016. 
Zpočátku budou sloužit pod odbor-
ným dohledem. Po přezkoušení je 
čeká samostatný výkon služby. Za-
školit se mohou ještě do konce le-
tošního roku.               Martin Türke  

velitel jednotky

Dobrovolní hasiči hledají posily

Nebrat se příliš vážně a dobře se 
bavit! V tomto duchu se neslo se-
tkání seniorů, které se v říjnu pod 
názvem Kluby klubům uskutečnilo  
v Kulturním domě Hlučín. 

Celkem 170 důchodců ze šestnác-
ti klubů seniorů z celého Hlučínska 
a z Domova pod Vinnou horou se 
dobře bavilo nejen s kapelou Kla-
sik, která hrála k tanci i poslechu, 
ale i při programu, který si někteří 
z nich připravili, aby bavili své ko-
legy. Vrablovečtí potěšili vystou-
pením s harmonikou, parta z Dolní-
ho Benešova zazpívala a podobně 
jako senioři z Darkoviček přidala 
nějaký ten vtip. Vřesinští se pustili 
do tance. Originální byli důchodci 
ze Šilheřovic, kteří připravili scén-
ku se škubáním peří. 

Úžasnou atmosféru měla volba 
Miss seniorky, která se osvědči-
la už v loňském roce. V porotě za-

sedli starosta Pavel Paschek, mís-
tostarostka Blanka Kotrlová, ředitel 
Charity Hlučín Lukáš Volný, ve-
doucí sociálního odboru Lenka Pe-
termannová a ředitel Kulturního 
centra Petr Breitkopf. Po náročném 
a vyrovnaném boji, kdy šlo hlavně 
o to předvést, co kdo umí a čím by 
mohl obohatit život jiných, titul zís-

kala Vlasta Slípková z Bobrovníků. 
První vicemiss se stala Miroslava 
Dornová z Bělé a druhou Anemarie 
Břemková z Vrablovce. Statečnost 
a smysl pro humor projevily i další 
účastnice recesního klání, Gertruda 
Bialasová z Darkoviček, Anna Pod-
stufková z Bobrovníků a Eva Hal-
farová z Markvartovic.               (red)

Baví se navzájem, nečekají na pomoc jiných

senioři se bavili i s přispěním starosty Pavla Paschka.       Foto: ingrid Křižáková

Patnáct němec-
kých záchranářů 
ze služby technické 
pomoci, kteří zasa-
hují například při 
neštěstích jako po-

Fakt jsme město hasičů 

vodně nebo velké havárie, se u nás 
v říjnu po čtyři dny školilo pod do-
hledem hasičů hlučínského zá-
chranného útvaru. 

Byl to opět Hlučín, kde se v říjnu 
konalo hasičské cvičení ve vypro-
šťování zraněných osob z havaro-
vaného autobusu. Prostě u hlučín-
ských hasičů, těch dobrovolných  
i profesionálních, se i v minulém 
měsíci stále něco dělo. Vždycky 
jsem věděl, že jsou mimořádně ak-
tivní. Přesto jsem tvrzení, že Hlu-
čín je městem hasičů, přece jen 
bral trochu s nadsázkou. Ovšem je 
do té chvíle, než jsem jako starosta 
začal dostávat všechny informace  
o tom, kde se čeho hasiči zúčastni-
li, co uspořádali, kde zasahovali. 

Nejen existencí čtyř hasičských 
sborů je Hlučín unikátní. Hlučín-
skou chloubou je Záchranný útvar 
hasičského záchranného sboru 
ČR, jedinečná složka v rámci ce-
lé republiky. Vysoce specializova-
ný útvar letos zasahoval i ve Vrbě-
ticích, kde vybuchl sklad střeliva.  
Jednotka sboru dobrovolných ha-
sičů Hlučín je výkonnostně i vyba-
vením na úrovni profesionálních 
hasičů, takže není divu, že na sou-
těžích obsazuje přední místa. 

Sbor dobrovolníků v Bobrov-
níkách má nejspíše nejpočetněj-
ší členskou základnou v regionu  
a může se pochlubit úspěšnou pra-
cí s dětmi.  

I ve Sboru dobrovolných hasičů 
Hlučín nastartovali práci s dětmi. 
Letos dokonce uspořádali dětskou 
hasičskou soutěž TFA, kterou jinde 
mají jen pro dospěláky. 

Sbor dobrovolných hasičů Darko-
vičky organizuje pro místní lidi ce-
lou řadu hasičských i nehasičských 
akcí, včetně dožínek, plesu a dal-
ších setkání. Není tedy divu, že pří-
spěvek z městského rozpočtu na no-
vé speciální vozidlo, které hlučínští 
dobrovolní hasiči teď dostanou 
z Moravskoslezského kraje, schvá-
lili zastupitelé na svém říjnovém 
zasedání bez dlouhých diskuzí. Vůz 
z Hlučína se díky tomu bude stěho-
vat do Bobrovníků a na vozidlo pro 
Darkovičky už se připravují peníze 
do rozpočtu na příští rok. To aby-
chom i v budoucnu zůstali městem 
hasičů.                        Pavel Paschek  
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Nejdůležitější ukazatelé zaměst-
nanosti v regionu Hlučína dosáh-
ly v září mírně pozitivních hodnot.  
A to i přes vyšší podíl nově evido-
vaných uchazečů.

Zatím se kupodivu nijak nepro-
jevil očekávaný avizovaný nárůst 
čerstvých absolventů, kteří nena-
šli práci. Podíl nezaměstnaných 
klesl o 0,1 procentního bodu, po-
čet evidovaných uchazečů se snížil  
o 23 osob a počet volných pracov-
ních míst se zvýšil o 12. Lidí bez 
práce, kteří by mohli ihned nastou-
pit, je v současnosti na Hlučínsku 
1 252. To je o 34 méně než v sr-
pnu. Letos každý měsíc mírně ubý-
vá dokonce i nezaměstnaných se 
zdravotním postižením, jejichž po-
čet byl dříve stabilní. 

Zaměstnavatelé měli v září 
enormní zájem o obsazení profesí 
pomocných pracovníků ve výrobě. 
Mezi nejvíce žádané profese dá-
le patří nástrojaři, prodavači, uklí-
zeči a pomocníci v hotelích, nebo 
v administrativě, číšníci a servírky, 
operátoři telefonních panelů. 

Úřad práce využil nástroje a opat-
ření aktivní politiky zaměstnanos-
ti a podpořil jimi vznik celkem  
98 pracovních míst pro nejobtížněji 
umístitelné uchazeče. Do rekvalifi-
kací v září nově zařadil 36 uchaze-
čů o zaměstnání.

Leoš Jakubec
ředitel Úřadu práce v Hlučíně

Nezaměstnaných 
stále ubývá 

Baví se navzájem, nečekají na pomoc jiných

OKÉNKO ÚP

Veřejná schůze se bude ko-
nat ve čtvrtek 12. listopadu od  
17 hodin v sále bobrovnické ha-
sičské zbrojnice.

Pořádá ji osadní výbor společ-
ně s městem. Odpovídat na dota-
zy občanů přijdou starosta Pavel 
Paschek i místostarostka Blan-
ka Kotrlová. „Chceme občany 
informovat o činnosti osadní-
ho výboru, plánovaných opra-
vách ulic, rekonstrukci zahrady 
zbrojnice i projektu na stavbu 
tělocvičny. A hlavně dát prostor, 
aby se zeptali na to, co je zají-
má,“ objasnil Tomáš Schöffer  
z osadního výboru. Poslední 
schůze se konala už před dvěma 
lety a diskutovat tehdy přišlo 
jen 35 lidí z Bobrovníků a Malá-
nek.                                            (red)

Bobrovníky mají 
veřejnou schůzi

760. Výročí zAložení 
MěsTA PřeMysleM 
oTAKAreM ii. odsTArTUje 
UniKáTní KAlendář. lidé 
MoHoU dAroVAT sTroMy 
Pro syMPoziUM. 

Desítkami grafik zachytila Marie 
Hranáčová známá a památná mís-
ta v Hlučíně. Většinu z nich loni 
představila veřejnosti v unikátním 
pexese, které je zároveň průvod-
cem po zajímavé trase městem. 
Dvanáct vybraných linorytů teď 
bude tvořit jednotlivé listy nové-
ho hlučínského kalendáře na rok 
2016, který město vydá u příleži-
tosti 760. výročí svého založení 
Přemyslem Otakarem II. Kalendář 
se začne prodávat v závěru listopa-
du v Informačním centru Hlučín.

 Jeho slavnostní představení se 
uskuteční na vernisáži výstavy li-
norytů Marie Hranáčové v pátek  
4. prosince v 17 hodin v obřadní sí-
ni hlučínské radnice. Výstava potr-
vá do 11. prosince a bude otevřena 
ve všední dny od 13 do 17 hodin. 

„Potěšilo mě, že si město vybralo 
pro kalendář moje grafiky. I když se 
zase potvrdilo, že perfektně fungu-
jí Murphyho zákony. Když je nej-
víc práce, přibude zaručeně další. 
Ale u přípravy kalendáře si vlastně 
vždycky odpočinu. Moc mě to ba-
ví,“ prozradila autorka Marie Hra-
náčová, která není profesionální 
výtvarnicí, ale už roky navštěvuje 
výtvarné kurzy. Odtamtud také při-
šla první inspirace k vytvoření hlu-
čínských motivů. 

Vydání kalendáře bude startem 
oslav, které budou procházet celým 
příštím rokem. Zahájí je v pondě-
lí 4. ledna 2016 v 18 hodin diva-

Hlučín se chystá na oslavy

S blížícím se adventem začína-
jí mít všechny připravované akce 
slavnostní atmosféru. 

První adventní trhy na Mírovém 
náměstí připadnou na neděli 29. lis-
topadu. Začnou ve 13 hodin a na-
bídnou tradiční sortiment sladkostí, 
punčů i svařeného vína. 

Ve stáncích představí tradiční zvy-
ky i řemesla. V programu vystou-
pí od 13 hodin dětský pěvecký sbor 
Sluníčko, od 13.30 Hlučínský sbor. 
V obřadní síni radnice bude od  
14 hodin hrát Loutkové divadlo 
Smíšek pohádku Čert a Káča, v 
předsálí uvidí návštěvníci ukázky 

lidových řemesel, například výro-
bu paličkované krajky nebo patch-
work. V 15 hodin vystoupí Cirkus 
trochu jinak. Farář Martin Šmíd při-
pomene duchovní význam Vánoc a 
vysvětí adventní věnce v 15.45. Od 
16 hodin bude hrát Slezská kapela.

V 17 hodin dojde na slavnostní 
rozsvícení vánočního stromu, kte-
rý městu darovala paní Drahomí-
ra Křížková z Družební ulice.  Svě-
tové šlágry a známé koledy zahraje 
kapela Šajtar od 17.30. 

Adventní program pak bude po-
kračovat na náměstí každou neděli 
až do Vánoc. 

V sobotu 5. prosince vypukne 
v 16 hodin v Kulturním domě Hlu-
čín velká Mikulášská nadílka. 

„Připravujeme devadesát minut 
zábavy pro děti. Na programu bu-
de řada soutěží s mikulášskou, an-
dělskou a čertovskou tématikou. 
Všechny tři postavy se samozřejmě 
představí v plné parádě. Celé od-
poledne zakončí veselá čertovská 
diskotéka,“ prozradila zástupkyně 
ředitele Kulturního centra Hlučín 
Monika Pokorná. 

Vánoční kamion Coca-Cola do-
razí k Hlučínskému jezeru v sobo-
tu 19. prosince v 17 hodin.       (iga)

Adventní trhy odstartují koncem listopadu

delní představení Jesličky svatého 
Františka, které už několik let vždy 
o svátcích plní sály v Ostravě i oko-
lí. Vtipná, poetická, hudebně nápa-
ditá inscenace Pavla Helebranda  
o vzniku tradice vánočních jesli-
ček, kterou založil František z Assi-
si, je představením pro celou rodi-
nu. Svým duchovním poselstvím se 
hodí do doby na přelomu roku, kdy 
lidé bilancují. 

Vyvrcholení oslav je v plánu až v 
létě, ale přípravy už jsou v plném 
proudu. Přispět mohou i obyvatelé 
Hlučína. Sportovně rekreační areál 
totiž bude pořádat řezbářské sym-
pozium, pro které bude potřebovat 
vzrostlé stromy maximální šíře. 

„Uvítali bychom, kdyby lidé da-
rovali pokácené stromy, ze kterých 

by mohly vzniknout sochy. Ty pak 
jednou budou zdobit Hlučín, chce-
me je využít hlavně na štěrkovně,“ 
řekl ředitel Sportovně rekreačního 
areálu Petr Breitkopf. 

Ideální je například lípa nebo 
hrušeň, nevhodný je topol pro své 
měkké řídké dřevo. Délka by mě-
la být kolem dvou metrů, kmen ne-
musí být rovný, naopak zajímavé 
tvary nebo struktura mohou uměl-
ce inspirovat. U každého zhotove-
ného uměleckého díla bude tabul-
ka nejen se jménem autora, ale také 
dárce stromu. 

„Případní dárci nás mohou kon-
taktovat na emailu breitkopf@sra-
-hlucin.cz nebo na tel. čísle 603 
495 054,“ doplnil Petr Breitkopf. 

Ivana Gračková

jeden z linoritů hlučínského kalendáře pro rok 2016. Autorka: Marie Hranáčová 



Za dvacet korun lze stále kou-
pit na pokladně hlučínské radnice 
tašky na tříděný odpad. Každá sa-
da obsahuje modrou tašku na papír, 
žlutou na plasty a tetrapakové oba-
ly a zelenou na sklo. Tašky jsou vy-
robené částečně z recyklovaného 
materiálu, jsou omyvatelné a mají 
velmi dlouhou životnost. 

Vzhledem k jejich velikosti  
a pěknému designu se umísťují pří-
mo do bytu, například do kuchyně, 
na chodbu, nebo do spíže. Po jejich 
naplnění se jejich obsah vysype 
do náležitých pytlů, které vydává 
Městský úřad Hlučín, nebo do kon-
tejnerů na separovaný sběr. Tašky 
se samozřejmě při vysypávání od-
padů nevyhazují, lze je použít opa-
kovaně. 

Jejich rozměry jsou 35 cm šířka 
x 50 cm výška x 26 cm hloubka. 
Město Hlučín nakoupilo tašky za 
dotovanou cenu 42,30 korun. Ob-
čané si je mohou zakoupit za 20 
korun, tedy za méně než polovi-
nu. Za zvýhodněnou cenu je takto 
mohou získat všechny domácnosti, 
pokud mají na rok 2015 uhrazený 
poplatek za komunální odpady.

„Věříme, že tento krok občané 
města uvítají a že se tak podaří ještě 
zefektivnit třídění komunálních od-
padů v našem městě,“ řekla vedou-
cí odboru životního prostředí Soňa 
Prášková.                                 (red) 
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šTěrKoVně V HlUčíně se 
říKá různě, PoVodí odry 
nyní názeV deFiniTiVně 
sjednoTilo nA HlUčínsKé 
jezero. 

„V rámci působnost Ministerstva 
zemědělství ČR existuje centrální 
evidence vodních toků, která evi-
duje nejen toky, ale i nádrže. V té-
to databázi je štěrkovna vedena pod 
názvem Hlučínské jezero. Souběž-
ně ovšem existuje databáze názvů 
vodních nádrží GeoNames, spra-

vovaná Českým úřadem zeměmě-
řičským a katastrálním (ČÚZK). 
Ukázalo se, že některé vodní nádr-
že v ní mají názvy odlišné, případ-
ně žádné, což byl i případ hlučín-
ské štěrkovny. ČÚZK nás požádal 
o navržení názvu, pod kterým bude 
hlučínská nádrž vedena v obou da-
tabázích,“ vysvětlil obchodní ředi-
tel Povodí Odry.

 Již zaběhnuté označení Hlučínské 
jezero schválili zastupitelé v Hlučí-
ně, Dobroslavicích i v Kozmicích, 
schválit ho ještě musí názvoslov-

ná komise. Hlučínské jezero je je-
dinečnou přírodní lokalitou vhod-
nou k odpočinku místních i relaxaci 
přespolních. 

Za letošní letní sezonu, jež díky 
krásnému počasí odstartovala už 
5. června, ho využilo přes 43 tisíc 
platících návštěvníků, kteří se přišli 
koupat, slunit, zkoušet svou doved-
nost na vodních lyžích. Pro sezónu 
příští se chystají další drobné úpra-
vy areálu. Měl by přibýt dětský ba-
zén, na zimu snad i ledová plocha 
pro bruslaře.                             (iga) 

Štěrkovna má definitivně jméno

Pokud schválí názoslovná komise nové pojmenování, bude štěrkovna oficiálně Hlučínské jezero.   Foto: ivana Gračková

Evropské peníze letos městu po-
mohly rozšířit služby Technologic-
kého centra Hlučín vybudovaného 
v letech 2010 až 2013. 

Jeho nové vybavení přišlo celkem 
na šest milionů korun. Nyní v něm 
elektronická data mohou ukládat 
nejen jednotlivé odbory radnice, 
kde se moderní technologie nachá-
zí v jedné speciální místnosti, ale i 
příspěvkové organizace města. 

„Ty větší jsou s centrem propoje-
ny optickými kabely, menším sta-
čí připojení rádiovým spojem,“ vy-
světlil vedoucí odboru informatiky 
Pavel Provazník. 

Projekt s názvem Rozvoj služeb 
Technologického centra Hlučín po-
kryla dotace z prostředků Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj 
ve výši 85 procent nákladů, zbytek 
doplácí město z vlastního rozpočtu. 

Elektronizace veřejné správy pokračuje

Vyzvedněte si
tašky na odpad 

Další elektronizace služeb zrychlí a 
zefektivní veřejnou správu města 

Hlučína, která navíc bude spolehli-
vější a bezpečnější.                     (iga)

Technologické centrum v Hlučíně se začalo budovat už v roce 2010. nyní se 
modernizovalo s využitím evropských dotací. díky němu nemusí příspěvkové 
organizace uchovávat spousty elektronických dat na svých serverech.                      

Foto: Pavel Provazník

Město Hlučín hledá kronikáře. 
Po dvaceti letech by zodpovědnou 
funkci ráda předala svému nástupci 
Jarmila Harazinová.

„Byla to krásná práce, ale už to 
dělám dlouho. Je nejvyšší čas pře-
dat štafetu, jako ji dříve mě předa-
la bývalá kronikářka Danuše Kor-
beliová,“ říká Jarmila Harazinová. 

Adept na kronikáře města by měl 
být místní člověk, patriot se zá-
jmem o historii a dění v Hlučíně. 
Měl by dobře ovládat češtinu, sty-
listiku i gramatiku a hlavně by měl 
mít chuť se takové činnosti věno-
vat. Jde sice o práci za finanční od-
měnu, musí se však dělat s láskou. 
Zájemci se mohou hlásit na suchan-
kova@hlucin.cz.                         (iga)  

Hledá se kronikář
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děTi i dosPělí MoHoU 
oTesToVAT sVoU 
KreATiViTU, Ti nejšiKoVnější 
VyHrAjí MAlířsKé sTojAny. 

Na svůj první lampionový průvod 
v maskách se chystá město Hlučín. 
Organizuje ho výtvarný ateliér Vi-
ridian a uskuteční se ve středu 18. 
listopadu, takže je nejvyšší čas za-
čít vyrábět nápadité masky a lam-
piony. Rozpustilá akce by tak moh-
la odlákat děti od tabletů a rodiče 
od televizorů a spojit je při kreativ-
ní tvorbě. 

Průvod odstartuje v 17 hodin z 
Mírového náměstí v Hlučíně, pro-
jde ulicemi Zámecká a Prome-
nádní, potěší seniory v Domově 
pod Vinnou horou a dojde zpět po 
Dlouhoveské, Hrnčířské a Ostrav-
ské ulici na Mírové náměstí. Tam 
už budou připraveny stánky s ob-
čerstvením. Na náměstí se budou 
vyhlašovat nejkrásnější masky a 
nejkrásnější lampiony, jejich tvůr-
ci se mohou těšit na zajímavé ce-
ny. Vítězové obdrží malířské stoja-
ny. Hlasovat může každý účastník 
průvodu, pořadatelé z Ateliéru Vi-
ridian budou všem zájemcům před 
zahájením průvodu rozdávat hlaso-
vací mašle. Jednu pak mohou při-
vázat na tyčku lampiónu, který se 
jim bude nejvíce líbit, druhou dají 

Hlučín se chystá na lampionový průvod 

majiteli nejhezčí masky. 
„Průvod jsme se rozhodli pořádat, 

protože vidíme opravdový zájem 

města Hlučína organizovat akce 
pro místní obyvatele a podporovat 
i další pořadatele. Doufáme, že se 

lampionový průvod v maskách si užívají hlavně děti.          Foto: ateliér Viridian

zúčastní co nejvíce lidí a hlavně 
dětí,“ řekla hlavní pořadatelka, vý-
tvarnice Elen Thiemlová. 

„Jsme moc rádi, že se ateliér Vi-
ridian rozhodl zorganizovat pro 
Hlučín takovou akci. Příspěvkové 
organizace města samozřejmě po-
řádají pro obyvatele Hlučína spous-
ty zajímavých kulturních i sportov-
ních podniků a myslím, že to dělají 
velmi dobře. Ale atmosféru města, 
sounáležitost jeho obyvatel spolu-
dotváří nejrůznější aktivity samot-
ných občanů. Proto je považujeme 
za velmi cenné,“ vysvětlil starosta 
Pavel Paschek. 

Na vytvoření zajímavých masek  
a lampionů teď mají účastníci přes-
ně měsíc času, takže jistě bude na 
co koukat. 

Zapojit se mohou i školy. Žáci 
mohou vyrábět masky a lampióny 
v hodinách výtvarné výchovy. Fan-
tazii se meze nekladou. Pro inspira-
ci si mohou zájemci přijít přímo do 
ateliéru Viridian v Hrnčířské ulici 
v Hlučíně, kde je k vidění několik 
vítězných lampiónů z předešlých 
ročníků. Na webových stránkách 
www.viridian.cz najdou fotografie  
z průvodů, které Viridian pořádal  
v minulých letech v Ostravě. 

Zúčastnit se veselého reje masek 
mohou i přespolní.    

Ivana Gračková

Ani v osmdesáti letech nám ne-
chybí elán a chuť do života. Proto 
jsme se rozhodli, že se ještě všich-
ni sejdeme. 

Uspořádali jsme setkání roční-
ků 1934 a 1935. Konalo se 23. zá-
ří. Nejprve jsme se všichni zúčast-
nili mše svaté v místním kostele  
a pak jsme se odebrali do restaurace 
U Rudy na společnou večeři.  Sešlo 

se nás třináct. Někteří se z nejrůz-
nějších důvodů omluvili. Některé 
jsme uctili minutou ticha. Nejspíše 
by rádi byli mezi námi, ale už ne-
můžou. Z ročníků 1935 to je osm-
náct lidí, z ročníku 1934 šestnáct li-
dí. Závěr patřil zábavě u harmoniky 
a společnému zpívání. 

František Kuřídém
občan Hlučína 

Setkali jsme se s písničkou

na fotografii jsou stojící zleva: Bernard Gaj, Anna Bachová, Anna Malíková, 
František Kuřídém, lucie Matýsková, Vlasta Blažková, Marta rošková; sedící 
zleva: josef zlotý, erich Fojtík, Anežka Gajdová, Magda Kostková, František jan-
da a Gerhard Machala.                                                                Foto: archiv organizátorů    
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GyMnáziUM joseFA 
KAinArA V HlUčíně se 
PřiPojilo K ProjeKTU eMise 
slezsKéHo GyMnáziA V 
oPAVě, KTerý se snAží 
zlePšiT KVAliTU oVzdUší.

Během topné sezóny osloví dva-
cítka studentů vybavena informač-
ními letáky obyvatele města Hlučí-
na a dalších obcí na Hlučínsku. 

Studenti vysvětlí zásady správné-
ho spalování, upozorní na zdraví 
škodlivé látky, které se uvolňují do 
ovzduší při špatném spalování nebo 
při používání nekvalitního topiva. 
Objasní, jak se chovat ve smogové 
situaci. Na projektu se podílí i měs-
to Hlučín, které poskytuje svým ob-
čanům informace o možnostech vý-
měny starých neekologických kotlů 
na tuhá paliva za moderní nízkoe-
misní kotle. 

V příštím roce navíc začnou stu-
denti gymnázia vzdělávat žáky hlu-
čínských základních škol v oblasti 
ekologie, biologie a chemie. Budou 
jim vysvětlovat a prakticky předvá-
dět, jak a proč je důležité starat se o 
čistotu ovzduší.

„Osloví-li vás studenti u vašeho 
domu, nebo najdete-li leták ve své 
poštovní schránce, podpořte pro-
jekt Emise. Studenty vyslechněte, 
leták si přečtěte. Každý z vás může 
přispět k tomu, že v našich ulicích 
budeme dýchat lepší vzduch,“ ob-
rací se na obyvatele města pedagog 
z gymnázia Petr Klein. Zájemci si 
dokonce mohou leták nebo schůz-
ku se studentskými emisary ob-

jednat na emailové adrese klein@
ghlucin.cz.

„Do projektu jsem se zapojil, pro-
tože bych rád přispěl ke změně zne-
čištěného ovzduší na Hlučínsku. 
Nelíbilo se mi, když naši souse-
dé topili všemi možnými odpadky  
a má rodina musela dýchat čer-
ný zapáchající vzduch, vycházející 
z jejich komínů,“ říká studentský 
vedoucí projektu Filip Dostál.  

Souhlasí s názorem odborníků, že 
ovzduší na Hlučínsku patří k nej-
horším v České republice. 

„Vzduch v Hlučíně je vážně jed-
ním z nejhorších, jaké jsem kdy dý-
chal, hlavně v zimních měsících. 
Rozdíl mezi čistým a znečištěným 
ovzduším poznáme ihned poté, co 
vjedeme do Opavy, kde je vzduch o 
něco dýchatelnější. Jsem si jist, že 
projektem Emise můžeme ovlivnit 
kvalitu ovzduší, proto mu obětuju 
část svého volného času,“ vysvětlu-
je Filip Dostál. Spolu se svými spo-
lužáky připravuje prezentace pro 
žáky základních škol, získává in-

formace z různých zdrojů, z nichž 
pak vytvoří informační brožurku o 
dopadech znečištěného ovzduší na 
lidi. Filipův spolužák Jakub Výtisk 
má ještě další motivaci pro svou 
práci na projektu. 

„Chci získat nové zkušenosti, kte-
ré využiju při studiu na vysoké ško-
le,“ prozrazuje. Studenti sice oče-
kávají, že ne všichni obyvatelé 
Hlučína budou mít pro jejich akti-
vity pochopení, doufají ale, že více 
reakcí bude pozitivních. 

„Znečištění ovzduší, které se zvy-
šuje v zimě v době inverzí, pochá-
zí v Moravskoslezském kraji nejen  
z velkých průmyslových zdrojů. 
Část se k nám dostává z Polska, 
způsobuje ho též doprava a velkou 
měrou i malé domácí kotle, které 
jsou nemoderní nebo v nich maji-
telé místo kvalitního paliva spalu-
jí odpad. Ten je mnohdy dokonce 
toxický,“ upozorňuje vedoucí od-
boru životního prostředí hlučínské 
radnice Soňa Prášková. 

Z lokálních topenišť se tak do 
vzduchu často dostává poléta-
vý prach, emise oxidu siřičitého 
(SO2), oxidu dusíku (NOx) a oxi-
du uhelnatého (CO). „I když doma 
spálíte relativně malé množství od-
padu, vzniklé látky jsou škodlivé už 
při velice nízkých koncentracích. 
Možná, že nikoho přímo neotrávíte, 
ale přispějete ke vzniku nejrůzněj-
ších alergií a chronických dýcha-
cích potíží hlavně dětí a nemoc-
ných a starších lidí,“ dodává Soňa 
Prášková. 

Pomoci vyčistit ovzduší by moh-

ly i výměny kotlů v rodinných do-
mech za modernější. Město Hlučín 
už v minulosti nabízelo majitelům 
domků na různé stavební úpravy 
bezúročné půjčky, které se vztaho-
valy i na výměny domácích kotlů. 

„Z ankety, jež opakovaně děláme 
mezi obyvateli Hlučína, vyplynulo, 
že kvalitu ovzduší vnímají jako je-
den ze čtyř hlavních problémů měs-
ta, které bychom měli řešit. Pro-
to chceme i tentokrát přijít s další 
podporou ke kotlíkových dotacím 
nabízených Moravskoslezským 
krajem," objasňuje starosta Pavel 
Paschek. Radní se budou v nejbliž-
ší době zabývat několika možný-
mi variantami podpory. Buď bude 
město majitelům domů opět po-
skytovat na výměnu kotle k dotaci 
bezúročnou půjčku nebo dar, a to ve 
výši pěti nebo deseti procent. 

„Zatím nebudu předjímat, pro kte-
rou variantu se radní rozhodnou. Tu 
pak zapracujeme do rozpočtu měs-
ta,“ dodává starosta. 

Kotlíkové dotace vyhlášené Kraj-
ským úřadem Moravskoslezského 
kraje mohou pokrýt až 85 procent 
nákladů, které mohou dosáhnout až 
150 tisíc korun. Dotace půjde pou-
žít na pořízení a instalaci zdroje vy-
tápění, novou otopnou soustavu, re-
konstrukci včetně regulace, měření 
a úpravy spalinových cest, služby 
energetického specialisty, projek-
tovou dokumentaci a tzv. mikro-
energetické opatření. Více informa-
cí zájemci najdou na www.mzp.cz, 
www.sfzp.cz, www.kr-moravsko-
slezsky.cz.           Ivana Gračková

Studenti gymnázia bojují za lepší ovzduší

„Když doMA sPálíTe 
relATiVně MAlé 
MnožsTVí odPAdU, 
TAK Možná niKoHo 
PříMo neoTráVíTe, 
Ale PřisPějeTe 
Ke VzniKU 
nejrůznějšícH 
AlerGií A 
cHronicKýcH 
dýcHAcícH PoTíží.

Obyčejné a přesto vzácné. Tak 
se jmenuje výstava výtvarných 
prací uživatelů domova Fontána  
v Hlučíně. K vidění bude v Kafárně 
Spirála v Ostravě – Porubě v ulici  
U Oblouku 10 od 5. listopadu do 
5. prosince. Slavnostní vernisáž se 
uskuteční 5. listopadu v 15 hodin.

Domov Fontána poskytuje bydle-
ní a další služby devadesáti lidem 
s mentálním nebo kombinovaným 
postižením. Tato příspěvková or-
ganizace Moravskoslezského kra-
je má dnes v Hlučíně kromě hlavní 
budovy i tři menší objekty chráně-
ného bydlení, loni navíc otevřela 
nový řadový dům s chráněným by-
dlením i v Ostravě.

„Princip myšlenky transformace 
pobytových sociálních služeb pro 
občany se zdravotním postižením 

Lidé z hlučínské Fontány malují pro radost sobě i druhým 

vychází z individuální podpory člo-
věka, kterému umožňuje přechod z 
ústavního zařízení do přirozeného 
a komfortního prostředí. Dochází 
tak ke kvalitativním změnám živo-

ta osob, který se stává srovnatelný 
se životem vrstevníků bez postiže-
ní. Díky transformačním snahám 
se nám daří stále více nabízet těm-
to lidem normální způsob života  

s rovnějšími příležitostmi,“ vysvět-
lil vznik nových chráněných byd-
lení náměstek hejtmana Svatomír 
Recman. 

Od letošního června vede Fontá-
nu nová ředitelka Anna Kačmařo-
vá, která v sociální oblasti pracuje 
už mnoho let.

„Naší snahou je, aby uživate-
lé Fontány žili co nejběžnějším 
způsobem v komunitě a využíva-
li všech příležitostí, které přináší 
běžný život, Tedy aby měli mož-
nost vzdělávat se, pracovat, cesto-
vat, aby měli prostor pro seberea-
lizaci, mohli prožívat své vztahy, 
aby smysluplně naplnili volný čas.  
Přitom jim poskytujeme odpoví-
dající podporu, pomoc a sociální 
služby v komunitě,“ řekla ředitelka 
Kačmařová.                             (iga)

Budova Fontány v Hlučíně.                                                                             Foto: archiv
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Ještě do 5. listopadu si zájem-
ci mohou v Červeném kostele pro-
hlédnout výstavu obrazů, které 
vznikly kombinací fotografie, kres-
by a počítačových úprav.

Fotograf Petr Hlubek a výtvarník 
Václav Šípoš sestavili expozici s 
názvem Ostravské venuše z děl vy-
tvořených unikátní technikou. Fo-
tografie abstraktních ženských aktů 
doplnili o kresbu a texturu. Výsled-
ná díla  tiskli na kartáčované hliní-
kové plechy.

Petr Hlubek fotografoval akty ve 

svém hlučínském ateliéru. Vác-
lav Šípoš je pak v počítači pomalu-
je. Používá linky i barevné plochy. 
Takto upravená díla pak ještě autoři 
znovu upravují v počítači. 

„Dodávám různé textury, hraji si 
s barvami,“" vysvětlil hlučínský fo-
tograf. 

Strukturovaný materiál kartáčova-
ných hliníkových plechů, které jsou 
podkladem, dodává obrazům plas-
tičnost. Kolekce čtyřiceti děl vzni-
kala zhruba rok, pro výstavu autoři 
vybrali 28 obrazů.                   (red) 

Viděli jste Ostravské venuše?

Komorní orchestr Vejvanovský ze 
Základní umělecké školy P. J. Vej-
vanovského (ZUŠ) v Hlučíně letos 
oslaví 40. výročí svého vzniku. Ju-
bileum si připomene slavnostními 
koncerty. První se bude konat v ne-
děli 15. listopadu od 17 hodin v ob-
řadní síni hlučínské radnice. 

„Na programu zazní Vivaldiho 
Koncert pro dvě violoncella s or-
chestrem, Cacciniho Ave Ma-
ria, Mozartova W. A. Mozart: Arie  
a Recitativ, Čajkovského Valčík ze 
Smyčcové serenády a další díla,“ 
prozradila členka orchestru, cem-
balistka Eva Niedobová, ředitelka 
ZUŠ v Hlučíně. 

Novoroční koncert je na progra-
mu v kostele sv. J. Křtitele v neděli  

10. ledna 2016 ve 14.30. Spoluúčin-
kovat bude Hlučínský pěvecký sbor, 
který si v příštím roce připomene 
své kulaté výročí dvacet let existen-
ce. Poslední koncert se uskuteční 
15. dubna v Kulturním domě v Hlu-
číně. „Zveme příznivce orchestru  
k návštěvě všech koncertů a věří-
me, že jim vybraným programem 
připravíme příjemný zážitek,“ řek-
la Eva Niedobová. 

Orchestr Vejvanovského založila 
skupina nadšených učitelů smyčco-
vého oddělení Základní umělecké 
školy v Hlučíně v únoru roku 1976. 
Učitelé přivedli své žáky a doplnili 
orchestr o další občany města, kte-
ří hráli na smyčcové nástroje. Po 
několika letech se do čela orchest-

ru postavil trumpetista Janáčkovy 
filharmonie Ostrava a zároveň uči-
tel dechového oddělení školy Jan 
Dajč. Tento sólista a dirigent těle-
so vedl až do roku 2009. Původní 
smyčcový orchestr rozšířil o decho-
vé a bicí nástroje a spolu s pěvecký-
mi sbory, ale i významnými sólis-
ty provedl řadu náročných skladeb 
barokních i klasických mistrů. Ko-
morní orchestr Vejvanovský se pod 
jeho vedením úspěšně prezento-
val po celou dobu své činnosti na 
vánočních, novoročních, jarních 
či učitelských koncertech.  V roce 
2009 převzala taktovku koncertní 
mistryně, houslistka Eva Chamra-
dová, která ho vede dodnes.  

Ivana Gračková

Komorní orchestr si připomíná 40. výročí

Fenomenální výtvarník ludvík Kunc učil v  říjnu v  ateliéru Viridian zájemce 
tomu, co bravurně ovládá, a to jak kreslit zvířata. Vysvětloval také, čím je které 
zvíře charakteristické.                                                                      Foto: ateliér Viridian

osMnácTé Výročí 
zAložení oslAVí VýTVArný 
ATeliér ViridiAn z HlUčínA 
KoleKTiVní VýsTAVoU. 

Bude se konat od 4. do 28. listo-
padu v Ústřední knihovně města 
Ostravy v ulici 28. října 2 v Ostra-
vě. Vernisáž se uskuteční ve středu 
4. listopadu v 17 hodin. 

V Ostravě se představí i autoři  
z Hlučína, kam se ateliér Viridian 
přestěhoval už před třemi lety. Ve-
dle spisovatelky Jany Schlossarko-
vé například Rudolf Holubek, Jaro-
slava Zubalová, Gertruda Jiříková, 
všichni již řádní členové Viridia-
nu, stejně jako Drahomíra Suchá  
a Vladimír Suchý z blízkého Děhy-
lova. Ze zahraničních autorů to bu-
dou Američan Zachary Bollinger 
a Korejky Cha Younghyun, Won 
Jung Yang a další. Práce budou 
různorodé jak tematicky, tak tech-
nikami. Půjde o kresby, malby, gra-
fiku i olejomalby.

Viridian slaví plnoletost výstavou

„Jako poděkování za pomoc při 
zakládání Viridianu bude v kolekci 
také obraz již zesnulého mistra Jo-
sefa Drhy a též dílo mistra Lubo-
míra Procházky. Jistě krásným do-
plněním výstavy budou i první dva 

ručně psané dopisy mistra Zdeňka 
Milera, autora světoznámého Kr-
tečka, které do Viridianu zaslal,“ 
prozradila zakladatelka a vedou-
cí Viridianu, výtvarnice Elen Thie-
mlová.                                          (iga)

Setkání chrámových sborů Hlu-
čínska, jehož pořadatelství se letos 
ujala obec Bolatice se uskutečnilo o 
první říjnové neděli. 

Zúčastnily se ho Chrámový smí-
šený sbor sv. Matouše a sv. Hedvi-
ky při farnosti Hať, Chrámový sbor 
při kostele sv. Jana Křtitele v Su-
dicích, Mladší chrámový sbor Ště-
pánkovice, Chrámový sbor při kos-
tele sv. Vavřince v Píšti, Chrámový 
sbor při kostele Povýšení sv. Kří-

že v Chuchelné, Chrámový sbor 
sv. Cecílie Hlučín, Chrámový sbor 
při kostele Nanebevzetí Panny Ma-
rie v Kobeřicích, Chrámový sbor 
při kostele sv. Bartoloměje v Kra-
vařích a hostitelský Chrámový sbor 
při kostele sv. Stanislava v Bola-
ticích. „Krásnou tečkou na závěr 
bylo společné vystoupení s písní  
Ó Pane náš od Věry Martinové,“ 
řekla Lenka Osmančíková ze Sdru-
žení obcí Hlučínska.                        (red) 

Bolatice hostily setkání 
chrámových sborů z okolí

Sborník s názvem Kulturní a li-
terární život německy mluvícího 
obyvatelstva na Hlučínsku se bu-
de slavnostně představovat v zá-
meckém klubu v pátek 6. listopa-
du v 18 hodin. 

Akci pořádá Muzeum Hlučínska 
spolu s katedrou germanistiky Fi-
losofické fakulty Ostravské univer-
zity. Navazující studentská kon-
ference na téma německy psané 
literatury na Hlučínsku se uskuteč-
ní tamtéž v úterý 10. listopadu od 
17 hodin.

„Zveme všechny příznivce histo-
rie Hlučínska,“ řekl ředitel muzea 
Metoděj Chrástecký.               (red) 

Německy psaná
literatura ožívá

Další z oblíbených Pohodových 
podvečerů s Janou Schlossarkovou 
se uskuteční v Červeném kostele  
v sobotu 14. listopadu od 16 hodin.

Známá hlučínská spisovatelka 
na něm přečte úryvky ze své no-
vé knížky humorných příběhů, kte-
rá už je na pultech obchodů. Jme-
nuje se správně po hlučínsku Kaj 
mě něchcu, tam něidu. Jak je patr-
no z názvu, je psána v hlučínském 
nářečí.

V programu již 19. Pohodového 
podvečera vystoupí také Cimbá-
lovka sourozenců Borovičkových 
z Kozmic, Pěvecký sbor Rozmar 
z Dolního Benešova, folklór při-
vezou Seniorky z Bolatic, zazpívá 
Verunka Tomisová z Hlučína, pro 
příjemnou atmosféru zahraje na 
harmoniku Hanka Kosková z Bo-
huslavic. 

Knihu příběhů už je možné si 
koupit v infocentru na zámku,  
v květinářství Aneta v Bochenkově 
ulici a v prodejně Jalika.           (red)

Představí 
vtipnou knihu



Podle ministerstva školství trpí 
spolupráce škol a paměťových in-
stitucí jednostranností. Muzea totiž 
často připravují program bez ohle-
du na potřeby a možnosti škol. Hlu-
čína se tato výtka netýká. 

Muzeum Hlučínska nabízí nejen 
doprovodné akce ke stálé expozi-
ci i krátkodobým výstavám, ale ta-
ké muzejní lekce na míru, a to kon-
krétně pro danou třídu. 

Doprovodné programy ke stá-
lé expozici Kdo jsou lidé na Hlu-
čínsku rozvíjí její jednotlivé bloky. 
Jsou zaměřeny na regionální histo-
rii a její specifika. V popředí stojí 
poznání života zdejších lidí.  Téma-
ty jsou rodina, víra, tradice, obživa 
obyvatelstva, starší děti se dovída-

jí informace o životě na hranici ne-
bo o válce. 

Lekce věnující se samostatným 
tématům využívají bohatý muzej-
ní fundus pro názorné ukázky. Od 
konkrétní zkušenosti tak postupují 
k obecným tématům, fenoménům 
či jevům. Objednat si lze: Úvodní 
hodiny dějepisu, Dějepisné semi-
náře, Vývoj písma v lidské histo-
rii, Měření času, Proměna venkov-
ské společnosti, Zbožnost, Nářečí, 
Holokaust z regionální perspektivy. 

„Na návštěvu školáků se vždy 
moc těšíme. Tým navíc rozšířil no-
vý muzejní pedagog Jiří Neminář,“ 
řekl ředitele muzea Metoděj Chrás-
tecký. Ceny se pohybují od 30 do 
60 korun na žáka.                    (iga) 

K důležiTýM MezníKůM 
PATřilo zAHájení 
sPolUPráce s FoTBAloVýM 
KlUBeM, KTerý Určil 
sPorToVní cHArAKTer 
šKoly. 

Šedesáté výročí od svého založení 
oslavila v říjnu Základní škola dr. 
Miroslava Tyrše. Uspořádala aka-
demii, sportovní klání i posezení u 
kafíčka pro rodiče a přátele školy.

„V kronice školy se dočteme, že 
díky novému školskému zákonu z 
roku 1953 vznikla Osmiletá střední 
škola, která měla charakter dnešní 
základní školy. Spojily se v ní čtyři 
místní školy: Národní škola (chla-
pecká), Národní škola (Rovniny), 
Střední škola (chlapecká) a Dru-
žina mládeže. Přestože se sloučily, 
zůstaly ve svých původních budo-
vách. V roce 1955 byla škola roz-
dělena do čtyř budov rozesetých po 
městě. Proto se s výstavbou nové-
ho objektu nemohlo otálet. Návrh 
začít stavět padl na hlučínské rad-
nici. Vybral se pozemek, stavební 
firma, nakoupil se materiál. Samo-
zřejmě se počítalo s dobrovolnými 
brigádami rodičů budoucích žáků. 
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Tyršovka oslavila své šedesáté výročí

Někteří z nich pak odpracovali až 
45 hodin,“ vypráví ředitelka školy 
Ivana Staňková, co je zaznamená-
no v kronice. 

V neděli 23. října ve 14 hodin ro-
ku 1955 se škola v Tyršově ulici 
číslo popisné 2 slavnostně otevíra-
la. Druhý den do ní poprvé vstou-
pilo více než šest set dětí, které se 
rozešly do devatenácti tříd. Ředi-
telem byl Drahoslav Fišer, zástup-
cem Josef Brandtner. V padesátých 
letech bylo mezi učiteli ještě hodně 
mužů, na škole jich bylo třináct a 
stejný počet učitelek. 

Důležitým mezníkem v živo-
tě školy byl školní rok 2002/2003. 
Ministerstvo školství jí tehdy pro-
půjčilo čestný název Základní škola 
dr. Miroslava Tyrše. Odstartovala 
sportovní éra školy a spolupráce s 
Fotbalovým klubem Hlučín, vznik-
ly třídy s rozšířenou výukou tělesné 
výchovy se zaměřením na fotbal. 

V roce 2007 skončila sezona mi-
mořádným sportovním úspěchem. 
Škola přivezla vítězství z meziná-
rodního Školského poháru Coca 
Cola cup. První cenou byl zájezd 
žáků do Brazílie, kde pod vedením 

světově uznávaného trenéra Carlo-
se Alberta Parriery hlučínští chlap-
ci absolvovali tréninkový kemp. 
O rok později se u školy otevíra-
lo nové víceúčelové sportovní hři-
ště, které slouží žákům i veřejnosti 
dodnes. Škola se zapojuje i do cha-
ritativních projektů. K nejvýznam-
nějším patří spolupráce s Hnutím 
na vlastních nohou - Stonožka.

K jejímu pětadvacetiletému výro-
čí letos získala ocenění kardinála 
Dominika Duky a byla nominová-
na na cenu Ď, což je celostátní oce-
nění pro mecenáše a dobrodince v 
oblasti charity a kultury.

Žáci pod vedením pedagogů, spo-
lečně s vojáky v mírových misích, 
pomáhají dětem ve válkou sužova-
ných oblastech, ať už je to Bosna a 
Hercegovina, Kosovo, Irák, Afga-
nistán nebo Jordánské Zatari. Sto-
nožkové děti vydělaly sbírkami a 
tvorbou přáníček na sanitky, kte-
ré čeští vojáci předávali na místech 
určení plné pastelek pro děti.

Tyršovka také podporuje Kloká-
nek v Dolním Benešově, kam kaž-
doročně posílá finanční částku zís-
kanou organizací předvánočního 
florbalového turnaje.                   (red)  

Muzeum Hlučínska umí
učit děti historii

MUzeUM HlUčínsKA Vás zVe 
VE STŘEDU 11. 11. 
V 17 HODiN 
nA cesToPisnoU BesedU 
CESTA DO ŠPANĚL
s KoMenTářeM 
A ProMíTáníM zdeňKA seidlA

Vedle hojně navštívené akademie pořádala Tyršovka k oslavě výročí i sportov-
ní  setkání. exhibiční fotbalový turnaj Triangl vyhráli domácí pod vedení trené-
ra jana Pagáče.                                                                             Foto: Monika Tomisová 



Jak probíhá výuka v první třídě, 
kde se využívají Montessori prv-
ky pedagogiky, se mohou přijít 
podívat zájemci na Základní ško-
la dr. Miroslava Tyrše v úterý 24. 
listopadu.

„Budeme mít otevřené dveře od 
7.50 do 11.15. V první třídě bu-
de probíhat ukázková hodina,“ 
prozradila učitelka Miroslava To-
misová.  Od 13 do 15 hodin pak 

bude škola prezentovat činnost 
zájmových kroužků.  V 15.30 ve 
škole odstartuje Rej masek. 

„Zveme všechny předškolá-
ky, žáky, rodiče, ježibaby, piráty, 
princezny, spidermany i superma-
ny, pohádkové bytosti i zvířátka. 
Budeme tančit, soutěžit a dová-
dět. Každý si přinese masku a pře-
zutí,“ láká zájemce Miroslava To-
misová.                                             (red)
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Čarodějnice, víly i piráti
se setkají v tělocvičně

záKlAdní šKolA HornicKá 
Má noVoU odBornoU 
UčeBnU zeMěPisU. 
zároVeň zModernizoVAlA 
UčeBny BioloGie A FyziKy. 

„Učebny s moderním vybavením 
zkvalitní vzdělávání žáků. Do výu-
ky v nich zavádíme nové informač-
ní a komunikační technologie.  Vy-
bavení mohou děti navíc využívat i 
v zájmových kroužcích, například 
v zeměpisném a přírodovědném,“ 
prozradil ředitel školy Martin Fra-
nek. V učebně zeměpisu mají žá-
ci novou interaktivní tabuli, data-
projektor, vizualizér, tablety a další 
učební pomůcky. Je v ní nová pod-
laha i nábytek. Také učebna biolo-
gie má dataprojektor a vizualizér. 
Žáci mohou novými mikroskopy s 
USB kamerou pozorovat prepará-
ty rostlin a živočichů. Pro větší ná-
zornost umožňují kamery sledová-
ní obrazu nebo videa z mikroskopu 
na obrazovce počítače. V učebně 
fyziky mohou žáci vedle nového 
dataprojektoru a vizualizéru pra-

Základní škola Hornická má 
moderní odborné učebny

covat s moderními demonstračními 
pomůckami i při výuce týkající se 
elektřiny. Ve všech třech učebnách 
je instalované nové roletové zatem-
nění, čímž se zlepšily světelné pod-
mínky pro sledování obrazu z data-

projektorů a interaktivní tabule.  Na 
učebny škola loni získala více než 
milion korun z Regionálního ope-
račního programu Moravskoslez-
sko, 15% nákladů uhradilo město 
ze svého rozpočtu.                    (red)

názornější je učení v nové zeměpisné učebně.                       Foto: Martin Franek 

Až Slovo starosty Pavla Paschka, 
který v Hlučínských novinách psal, 
jak si občané organizují různá spo-
lečenská setkání, mě inspirovalo  
k napsání článku o akci, jež se 
uskutečnila 22. srpna.

Jmenovala se Loučení s prázdni-
nami a konala se mezi ulicemi Čap-
kova a Dvořákova na kopci zvaném 
Balgarovec. Dříve se využíval v zi-
mě k sáňkování a v létě k dětským 
hrám a táborákům, hřiště k volej-
balu a nohejbalu. Hřiště si postavi-
li a prostor upravili lidé ve volném 
čase. V posledních letech se ale na 
akce pozapomnělo. Bývalí organi-
zátoři zestárli a vůdčí osobnost Jo-
sefa Hradečná už není mezi námi. 
A tak si několik mladých vzpomně-
lo na svá dětská léta. Zorganizovali 
krásné odpoledne pro děti i rodiče  
a sousedy. Děti soutěžily v ho-
du míčem, střelbě ze vzduchovky, 
skákání v pytlích. K večeru se opé-
kalo. Sedělo se a povídalo do pozd-
ních nočních hodin, celá akce byla 
zdařilá. Nejde jmenovat všechny, 
kdo v čele s Martinem Paterou se-
tkání zorganizovali, patří jim i tak 
poděkování. Snad se podobných 
setkání dočkáme i v budoucnu.  

Josef Hlubek

Balgarovec ožil

Dvacet dětí z rovninské základní 
školy strávilo v závěru října týden 
v Anglii. Žáci se tam učili anglič-
tinu v jazykové škole, prohlédli si 
památky, seznámili se s životem ve 
městě Worthing. 

Umožnila to dotace z programu 
Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost. Z peněz se hradí také zahra-
niční jazykové kurzy pro čtyři uči-
tele a nákup knih do čtenářských 
dílnen. „Čtenářské dílny, jimiž obo-
hacujeme hodiny češtiny, podporu-
jí a rozvíjejí individuální schopnos-
ti žáků i čtenářskou gramotnost,“ 
vysvětlila ředitelka školy Monika 
Kamrádková. 

Škola rodinného typu v Rovni-
nách, kde se všichni znají křestními 
jmény, uplatňuje ve výuce moderní 
trendy, vedoucí děti k samostatné-
mu myšlení. Šestým rokem uplat-
ňuje metodu profesora Hejného. 

„Výhodou je malý kolektiv pe-
dagogů, kteří jsou spolu v každo-
denním kontaktu. To umožňuje 
vzájemné předávání zkušeností z 
učitelské práce. Za podstatnou ale 
považujeme nejen samotnou výu-
ku a její metody, ale také vytváře-
ní vztahů mezi žáky, vztahů ve tří-

dách, i vztahů s rodiči.  Důležitá 
pro nás je osobnost každého dítě-
te,“ doplnila ředitelka. 

Škole se podařilo získat velkou 
rodičovskou podporu v rozvoji čte-
nářství. „Rodiče přicházeli před-
čítat dětem, což bylo pro začínají-
cí čtenáře velkou motivací. A děti 
byly hrdé na své rodiče,“ prozradi-
la ředitelka. Rodiče se zapojují i do 
tvořivých dílen, kde se učí společně 
s dětmi rukodělným dovednostem. 

„Rovněž se nám osvědčilo zvát 
rodiče do školy, aby děti seznámi-
li se svými profesemi. Žáci tak mě-
li možnost dozvědět se, jak pracu-
je zdravotnický záchranář, hasič, 
zdravotní sestra z novorozenecké-
ho oddělení, tiskař…,“ líčí ředitel-
ka Kamrádková. Aktivní Klub ro-
dičů se bude podílet se bude i na 
mikulášské nadílce. „Děti budou 
oblečené v kostýmech, výuka bu-
de po celý den tematická, zaměřena 
na advent. Připomeneme si zvyky 
i historický základ Vánoc. Samo-
zřejmě že přijde i Mikuláš, čert a 
anděl, kteří přinesou dětem balíč-
ky. Pekelné odpoledne v družině 
pak bude plné her,“ dodala Monika 
Kamrádková.                            (iga)

Jsou jedna velká rodina

Drakiádu pro rodiče a děti pořádá 
Základní škola dr. Miroslava Tyrše 
v úterý 10. listopadu od 16 hodin 
na školním hřišti. Připraveny bu-
dou soutěže i občerstvení. 

„Drakiáda je nejen zábava, ale ta-
ké dobrá příležitostí k setkání rodi-
čů, dětí i pedagogů. Chceme, aby 
všichni společně prožili hezké od-
poledne. Přinesené draky budeme 
hodnotit, přičemž ti vlastnoručně 
vyrobení jsou samozřejmě cenněj-

ší,“ prozradila pedagožka a součas-
ně pořadatelka drakiády Iva Fich-
nová. 

Pokud by pouštění draků nepřá-
lo počasí, nefoukal by vítr, nebo by 
pršelo, akce by se přemístila do tě-
locvičny, kde by se uspořádala im-
provizovaná výstava draků. 

„Loni byla deštivá varianta akce 
hodně povedená a nepřízeň počasí 
nijak nevadila,“ doplnila Iva Fich-
nová.                                        (red)

Drakiáda je také příležitostí 
ke společnému setkání
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Při PodziMnícH 
ProcHázKácH KoleM 
HlUčínA Vás jisTě zAUjAl 
noVý Kříž, KTerý je 
PosTAVen Pod VinnoU 
HoroU. Mnozí z Vás si 
KlAdli oTázKU, Proč 
zroVnA nA ToMTo MísTě 
sTojí A Kdo jej PosTAVil? 

Stojí na louce, která je vymezena 
dvěma cestami a zalesněným úbo-
čím Vinné hory. Tato louka je po-
skvrněna a poznamenána krví. Je to 
místo, kde se za II. světové války 
popravovalo.

Byli zde popravováni vojáci ně-
mecké armády. Nejen že vojáci byli 
zabíjeni na válečných bojištích, ale 
také byli zastřeleni bez milosti ti, 
kteří projevili nesouhlas s nesmysl-
nou válkou, nebo s blížícím se kon-
cem války nedůvěřovali ve vítěz-
ství německých vojsk.

Kolik zde bylo popraveno vojá-
ků, není přesně známo. Jejich po-
čet se odhaduje na 30. Byli zde po-
praveni velice mladí kluci. Někteří 
byli z Hlučínska. Když se s němec-
kou armádou dostali ke svým rod-
ným obcím, jejich touha podívat 
se i přes zákaz alespoň v noci do-
mů na své rodiče, sourozence, mi-
lenky je přivedla na toto popraviš-
tě. Tak byl zde 16. února 1945 ve 
věku 24 let zastřelen Pavel Stuch-
lík ze Štěpánkovic, který měl dívku 
v Kozmicích. Dne 18. února 1945 
byl zastřelen Hans Thämlitz, 24. 
února 1945 Nikolaj Tavšenko, pod-
poručík Reder, 16-ti letý kluk, syn 
lékaře z Drážďan a mnoho dalších, 
jejichž jména nejsou známa. Byli 
pohřbeni na hlučínském hřbitově. 
Většina byla zastřelena kolem 25. 
dubna 1945, kdy válka byla téměř 
u konce. Popravovalo se nejen zde, 
ale také na nádvoří hlučínských ka-
sáren a jinde.

Nešťastný je příběh vojáka, hlu-
čínského rodáka z Dlouhé Vsi, Jana 
Pudicha. Ten se dostal se svou jed-
notkou do sousední obce Markvar-
tovice. Byl pár kilometrů od svého 
domova. Svěřil se svému spolubo-
jovníkovi, že večer zajde přes ko-
pec Davidku ke svým rodičům a k 
ránu se vrátí. Tak se i stalo. Ale ko-
lega, aby zřejmě dostal dovolenku, 
jej udal a vojína Pudicha čekal trest 
nejvyšší. Na kopci Davidka, s po-
hledem na své rodné město, byl za-
střelen. 

Rovněž nesmyslně byl zastřelen 

na nádvoří hlučínského zámku dne 
20. dubna 1945 občan Hlučína pan 
Felix Hammer z ulice Na Krásné 
vyhlídce. Když viděl, co němečtí 
vojáci páchají, prohlásil, že Hitler 
je zločinec a že se stydí za to, že 
sám je Němec.

K popravám dal příkaz generál 
Ferdinand Schörner. Měl přezdívku 
Krvavý Ferdinand. V roce 1945 ve-
lel z hlučínského zámku. Ke kon-
ci války byl povýšen Hitlerem na 
maršála. Při přesunu své armády 
do amerického zajetí bojoval proti 
Pražskému povstání a nakonec byl 
zajat Američany u Plzně, ale ti jej 
předali Sovětům. Byl vězněn ně-
kolik let v Sovětském svazu a na-
konec nepochopitelně propuštěn. 
Dožil v klidu svůj život v NSR. Ze-
mřel v roce 1973. Jaká nespravedl-
nost!

Popravčí četě v Hlučíně velel 
údajně vyšší důstojník jménem 
Müller, hodnost ani jeho další osud 
není znám.

Následky války však lidé nesli i v 
následujících mírových dnech. Ne-
daleko od této louky byl dne 18. 
června 1945 při sušení sena roztr-
hán minou před zraky svých rodičů 
13 letý chlapec Bernard Luzar, syn 
řezníka z Hlučína, Písečné ulice. 

Tento kříž byl postaven u příleži-
tosti 70. výročí ukončení II. světo-
vé války na věčnou památku těm, 
kteří zde v důsledku válečného 
konfliktu nesmyslně zemřeli násil-
nou smrtí. Je připomínkou všem ži-
vým, aby nezapomněli na válečné 
hrůzy, aby ctili a respektovali život 
druhých, ať už jsou občany jakého-
koliv státu, či vyznání.

Kříž postavil na své náklady na 
svém pozemku pan Karel Kaspar 
se svou rodinou a přáteli. 

Slavnostně byl tento kříž posvě-
cen dne 17. května 2015 místním 
duchovním správcem P. Martinem 
Šmídem a P. Krzysztofem Szewc-
zykem za hojné účasti obyvatel a 
představitelů Města Hlučína a za 
účasti několika rodinných přísluš-
níků, jejichž příbuzní byli oběťmi 
poprav v Hlučíně na konci II. svě-
tové války.

Bernard Ostárek
zastupitel města Hlučína

Kříž pod Vinnou horou

Kříž je připomínkou všem živým, aby nezapomněli na válečné hrůzy, aby ctili 
a respektovali život druhých, ať už jsou občany jakéhokoliv státu, či vyznání.

článeK je zVeřejněn 
V PůVodníM znění Bez 
redAKčnícH úPrAV.
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Už potřetí vyběhli letos v září zá-
vodníci na trať podzimního Běhu 
Hlučínem. „Na start se na hlučín-
ském náměstí postavilo 46 běžců. 
Trasu dlouhou 8,4 km nejrychle-
ji zvládl Jiří Pytlík z Hlučína v ča-
se 30:13,“ prozradil za pořadatele  
Petr Martiník. 

Na dalších místech doběhli Milo-
slav Šmirják z Opavy a Radim Po-
korný z Ostravy, který se tak stal 
vítězem v kategorii nad čtyřicet let. 
Ze třinácti zúčastněných žen byla 
nejrychlejší Anna Hrbáčová z Hlu-
čína. Kompletní výsledky závodu, 
který je započítáván do Prajzsko-
-opavské běžecké ligy, jsou na ad-
rese http://hlucinskybeh.cz. I třetí 
ročník běžeckého měření sil našel 
tradičně zázemí v hlučínské pivnici 
u Bětky. Závod grantem podpořilo 
město Hlučín.                         (red)

Běh Hlučínem
vyhrál Jirka Pytlík 

Malá kávová společnost v kavár-
ně Domova Korýtko v Ostravě se 
dobře baví. Seniorky kolem stolku 
probírají týdenní program a plánují, 
kterých akcí se v příštích dnech zú-
častní. S uživatelkami domova zde 
vychutnává kávičku dobrovolnice 
Ludmila Tichavská. 

Ještě domluva, že se ve středu se-
tkají na bingu, pozdravy a dvaa-
osmdesátiletá paní Tichavská od-
váží „svou“ Alenku na kolečkovém 
křesle do jejího pokoje v prvním 
patře domova. Končí pro ni další 
den její dobrovolnické služby. Pa-
ní Lidka, jak jí říkají známí, proži-
la s manželem do jeho předčasné 
smrti spokojených 28 let. Vycho-
vali dva syny a dceru. Lidka by-
la léta zaměstnaná jako navíječka 
elektromotorů a v penzi ještě různě 
brigádničila. Má pět vnuků a jed-
nu vnučku.  Žije v Ostravě. K dob-
rovolnické činnosti ji přivedla dce-
ra, která vystudovala psychologii. 
Dnes dělá paní Tichavská pravidel-

ně společnost nevidomé vozíčkářce 
Aleně. Obě měly štěstí.

„Brzy jsme zjistily, že máme spo-
lečné zájmy i podobné názory a že 
nás to spolu baví. Do tří měsíců 
jsme přešly na tykání a nové přátel-
ství bylo na světě,“ vypráví Ludmi-
la Tichavská. Za svou kamarádkou 
Alenkou chodí do domova dva-
krát až čtyřikrát týdně. „Někdy si 
jen tak povídáme na pokoji, jindy 
jí čtu, někdy se společně modlíme. 
Navštěvuji s ní nejrůznější akce v 
domově, výběr je opravdu bohatý. 
Když Alenka chce, vozím ji na mše, 
které se v domově konají. Než vy-
razíme do společenských prostor, 
nebo ven, pomůžu jí převléct se do 
parádnějšího a přistavím vozík.“   

Ludmila Tichavská se přidala k 
těm, kteří se rozhodli využít své-
ho volného času a rozdávat radost. 
Tu by uvítali i v hlučínském Do-
mově pod Vinnou horou. Hledají 
proto dobrovolníky, kteří by chtěli 
trávit čas se seniory.  „Přijďte me-

zi nás a staňte se dobrovolníkem v 
našem Domově pod Vinnou horou. 
Nemusíte mít zvláštní schopnosti či 
dovednosti. Čas strávený s někte-
rým z našich uživatelů můžete vy-
plnit předčítáním, procházkou na 
nedalekou štěrkovnu, společenský-
mi hrami nebo prostě jen povídá-
ním,“ láká ředitelka Domova Mar-
cela Mikulová. 

Dobrovolník je člověk, který bez 
nároku na finanční odměnu věnuje 
svůj volný čas ve prospěch jiných 
lidí. Nepřichází do zařízení, aby na-
hradil péči personálu, ale aby při-
nesl něco navíc. Dobrovolníkem se 
může stát každý, kdo chce pomá-
hat, podělit se o zkušenosti, napl-
nit něčím zajímavým život lidí, kte-
ří mají například v pokročilém věku 
sníženou soběstačnost. 

„Zájemcům o dobrovolnictví rá-
di poskytneme více informací. Sta-
čí zavolat na číslo 734 108 190,“ 
dodává manažerka kvality domova 
Dana Kostřevová.                       (red) 

Domov pod Vinnou horou hledá dobrovolníky

Výtvarný občasník pro děti pořá-
dá v pátek a v sobotu 20. a 21. lis-
topadu Dům dětí a mládeže Hlučín.

„Setkání bude mít vánoční atmo-
sféru. Odpoledne strávíme peče-
ním závinu pod vedením spisova-
telky Jany Schlossarkové, sobotu 
dopoledne věnujeme výrobě netra-
dičních vánočních ozdob a dárků. 
Dobrodružným zážitkem pro děti 
bude opět přespání v budově domu 
dětí, tentokrát v čerstvě zrekonstru-
ovaných prostorách,“ prozradila 
pedagožka Božena Kladivová. Zá-
jemci se mohou hlásit mailem na 
kladivova@ddmhlucin.cz.       (red)

Dobrodružství 
spojí s pečením  

K Mezinárodnímu dni seniorů, 
který připadá na 1. října, připravil 
Hlučín drobný dárek. Počínaje říj-
nem mají všichni senioři nad 75 let 
zdarma vstup do sauny u sportov-
ní haly. „Pro seniory už jsme v létě 
zavedli zdarma vstup na štěrkovnu, 
teď na zimu ještě přidáváme sau-
nu,“ řekla místostarostka Blanka 
Kotrlová. 

Zimní provoz sauny už začal. 
V úterý a ve čtvrtek je vyhrazen pro 
muže, ve středu a v pátek pro že-
ny, a to vždy od 14 do 22 hodin. V 
sobotu od 14 do 18 hodin je sauna 
opět určena pro muže. Do 22 hodin 
je smíšená, stejně jako v neděli od 
15 do 20 hodin.                            (red)

Sauna zdarma je
dárek seniorům

VolTiž je jedinoU 
jezdecKoU disciPlínoU, Ve 
KTeré Má česKá rePUBliKA 
MisTrA sVěTA. GyMnAsTiKU 
nA cVálAjícíM Koni si 
oBlíBilA i KAčKA PýcHoVá z 
HlUčínA. 

Sedmiletá Kačenka Pýchová, kte-
rá chodí do druhé třídy Základní 
školy Rovniny, má neobvyklého 
koníčka: koně. „Na začátku loňské-
ho roku jsme se byli podívat na tré-
nink voltiže v Albertovci a odešli 
jsme s přihláškou,“ vzpomíná ma-
minka Anna Pýchová. Jako každý 
jiný sport, když se bera vážně, dává 
i voltiž pořádně zabrat dětem i ro-
dičům. „Vozíme Katku na tréninky 
minimálně dvakrát týdně. Děti ma-
jí pravidelné gymnastické trénin-
ky, cvičí na barelu, který je vlast-
ně imitací koně, a pak samozřejmě 
na koni. Teď na zimu přibude ješ-
tě trénink v tělocvičně,“ vysvětluje 
zanícená maminka, která nefungu-
je pouze jako řidička, ale také tře-
ba jako švadlenka a pomocná síla. 

„Pomáháme s přípravou závo-
dů, doma vyrábím dekorační stuž-
ky pro závodníky. Musela jsme se 
kvůli tomu naučit šít na stroji, za 
chvíli budu profík,“ líčí s neskrýva-
ným nadšením. Kolem koní se totiž 
vytvořila fajn parta, se kterou sto-

jí zato trávit čas. „Jsou to užitečně 
prožité dny. Děti si nejen zlepšují 
kondičku, ale učí se také zodpověd-
nosti. Starají se o koně, čistí je, vo-
dí. Trenéři udělí pokyny a děti fun-
gují jako jeden tým, přestože jsou 
mezi nimi velké věkové rozdíly.“ 

Letos Voltiž Albertovec reprezen-
tovaly hned dvě juniorské supiny, 
dvě dětské skupiny a devět jednot-
livců. Celkem oddíl s třicetiletou 
tradicí pracuje s 22 cvičenci. „Nej-
menší děti závodí pouze ve skupi-
nách, které po celou sezonu sbí-
raly medailová umístění na všech 
národních závodech napříč celou 
republikou. Vrcholem se pro na-
ši nejmenší skupinu staly podzim-
ní závody v Brně, kde jsme získali 

své první zlato,“ říká trenérka An-
drea Videnková. Mladší juniorská 
skupina přivezla z národních závo-
dů tři třetí místa. Nejúspěšnější by-
la starší juniorská skupina, která se 
pravidelně účastní i mezinárodních 
závodů a na kontě má několik titulů 
mistrů republiky.

Děti mají v Albertovci k dispozici 
čtyři voltižní koně, s nimiž pracují 
tři lonžeři. Nejoblíbenější je osmi-
letý valach Patriot. A právě na něj 
se už těší i Kačka Pýchová z Hlu-
čína. 

„Při cvičení na barelu jsem si po-
ranila nohu. Tak doufám, že budu 
brzy v pořádku, abych už se mohla 
začít chystat na závody. A taky chci 
být u koní,“ přeje si Kačenka.  (iga)

Kačka se těší na Patriota 

Katka Pýchová cvičí na závodech na koni Patriot.                 Foto: Voltiž Albertovec
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KAM V HLUČÍNĚ V ŘÍJNUn
1. - 30.11. Výstava Projekt Emise „Jak to vidíme my“ Zámek Hlučín
1.11. 15.00 Škatuláci kino v KD
1.11. 18.30 Burácení kino v KD
5.11. Výstava Petra Hlubka a Václava Šípoše, otevřeno: čt 16.00 – 20.00 Červený kostel
5.11. 17:00 Petr Nazarov – Havajské ostrovy (TV klub), cestovatelská beseda TV klub
6.11. 15.00 Keramický klub, pro školní děti, jen pro přihlášené DDM Hlučín
6.11. 17.00 Keramický občasník, pro rodiče s dětmi od 3 let, jen pro přihlášené DDM Hlučín
6.11. Klub Patchwork od 15:00 hod. – pokročilí, od 16:30 hod. – začátečníci DDM Hlučín
7.11. 10.00 utkání 2.ligy ve volejbalu mužů mezi dr. TJ Hlučín  - VŠB-TU Ostrava Sportovní hala
10.11. Keramický klub, jen pro přihlášené ZŠ Bobrovníky
11.11. 19.00 Dívčí válka – Prozatímně osvobozené divadlo F. R. Čecha Kulturní dům
14.11. 16.00 Pohodový podvečer s Janou Schlossarkovou s představením nové knihy Kulturní dům
15.11. 17:00 Harmonizační meditační koncert na křišťálové mísy a strunné nástroje, info: Petra Bérešová, t: 603 312 305 Červený kostel
19.11. 13.00 Hlučínský slavíček, soutěž v sólovém zpěvu hlučínských i jiných lidových či umělých písní DDM Hlučín
20. – 21.11. Výtvarný občasník, pečení vánočního závinu, výroba vánočních ozdob a bylinkových polštářků DDM Hlučín
21.11. 10.00 utkání KP2. tř. ve volejbalu žen mezi dr. TJ Hlučín - Sokol Raškovice Sportovní hala
21.11. 15.00 Mimoni kino v KD
21.11. 18.30 Co jsme komu udělali kino v KD
22.11. 15.00 Snow Film fest –  zimní filmový festival outdoorových filmů Kulturní dům
24.11. 17.00 Vyhlášení fotografické soutěže VODA ŽIVÁ… Zámecký TV klub
25. 11. 19.30 Minipárty – Karel Šíp a Josef Alois Náhlovský Kulturní dům
26. 11. 17:00 Vernisáž paličkované krajky, výstava otevřena: 26.11. – 10.12. od 14 – 18 hod. Červený kostel
27.11. 9.00 Vánoční tvoření pro ÚSP Fontána, výroba vánočních dekorací, povídání o adventu a vánočních zvycích DDM Hlučín
27.11. 18.00 Závěrečné kolony tanečního kurzu Kulturní dům
27.11. - 29.11. Víkendové soistředění judistů DDM Hlučín
28.11. 10.00 utkání 2.ligy ve volejbalu mužů mezi dr. TJ Hlučín - TJ Nový Jičín Sportovní hala
29.11. Adventní dílna DDM Hlučín
29.11. Prodejní výstava Klubu patchwork DDM Hlučín
29. 11. Adventní trhy s Rozsvícení vánočního stromu Mírové náměstí

Členové a příznivci Spolku Ma-
lánky nezahálejí. Ve spolupráci s 
CK Kozak tour pořádali dne 26. 
září zájezd do míst, která snad ve 
všech lidech vyvolávají velmi silné 
emoce. Navštívili jsme koncentrač-
ní tábory Osvětim a Březinka, které 
nacisté za II. světové války zřídili 
na území okupovaného Polska s cí-
lem masově vyvražďovat židovské 
obyvatelstvo v Evropě. 

Před vstupní branou tábora v 
Osvětimi s nápisem Arbeit macht 
frei si mnozí z nás vybavili, co o 
tomto místě četli v knihách, či vi-
děli ve filmech. Prohlédli jsme si 
jednotlivé bloky, shlédli dokumen-
ty, fotografie. Dolehla na nás at-
mosféra nepopsatelné bolesti a lid-
ského utrpení. Stovky prázdných 
plechovek od smrtícího cyklonu B, 
tisíce párů bot od lidí, kteří našli v 
plynových komorách smrt, kufry se 
jmény těch, kteří netušili, že už se 
domů nikdy nevrátí, to všechno na 
nás křičelo přes skleněné vitríny. 
Mnozí z nás se neubránili slzám. 
Průvodce nám ukázal i vilu stojící 
v bezprostřední blízkosti táborové-
ho areálu, která patřila veliteli Ru-

Spolek Malánky uspořádal výlet plný silných emocí 

dolfu Hössovi. Žil v ní spokojeně 
se svojí ženou a pěti dětmi. Stejně 
nabitá otřesnými zážitky je návště-
vě 3 km vzdáleného vyhlazovacího 
tábora Březinky. Mnohem rozsáh-
lejší objekt začali nacisté budovat 
v roce 1941 na bažinatém pozem-
ku. Viděli jsme železniční rampu, 
kam přijížděly transporty, i místo, 
kde se konaly takzvané selekce. O 
tom, kdo bude pracovat, a kdo pů-
jde rovnou do plynu, často rozho-
doval německý lékař Josef Menge-
le, známý hlavně svými nelidskými 
pokusy na dětech či těhotných že-
nách.  Prošli jsme ubytovnami, což 
jsou řady dřevěných jednopatro-
vých budov, které původně slouži-
ly jako koníry.  

Bloky dlouhé 40 metrů, bez zákla-
dů, uvnitř s třípatrovými palandami 
se shnilou slámou, sloužily třem až 
čtyřem stovkám lidí, ale mnohdy se 
jich zde tísnilo až 1200. Lidé zde v 
zimě mrzli, v létě trpěli nesnesitel-
ným vedrem, hladověli, byli vyčer-
paní prací i nemocemi z nedosta-
tečné hygieny. Strašlivý byl pohled 
na toalety, což jsou otvory umístěné 
jeden vedle druhého nad dlouhým 
betonovým kanálem. Je jich tam ví-
ce než 160. Součástí tábora je za-
řízení pro hromadné vyvražďování, 
krematoria s plynovými komorami, 
spalovací jámy, hranice. 

Když jsme se nakonec u meziná-
rodního pomníku poklonili obětem 
nacismu, nikdo nebral tento projev 

úcty jako formalitu. Všichni jsme 
si vryli do paměti nápis: „Nechť 
toto místo, na kterém Hitlerovci 
vyvraždili kolem půl druhého mi-
liónu mužů, žen a dětí, hlavně Ži-
dů z různých zemí Evropy, zůsta-
ne na věky výkřikem zoufalství a 
výstrahou pro lidstvo. Auschwitz 
(Osvětim) 1940 – Birkenau (Bře-
zinka) 1945. 

Další část našeho výletu už byla 
veselejší. Viděli jsme Solné doly 
Wieliczka, které byly v roce 1978 
zapsány do světového seznamu 
kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO, i monumentální kapli 
blahoslavené Kingy s reliéfem Po-
slední večeře vytesaným podle svě-
toznámé fresky Leonarda da Vin-
ciho. Už při zpáteční cestě jsme 
si řekli, že bychom společný výlet 
brzy rádi zopakovali. A protože v 
Malánkách nikdy není od nápadu 
daleko k činu, už v prosinci se po-
jedeme seznámit s historií a přede-
vším pak adventní atmosférou krá-
lovského města Krakov. Už totiž 
víme, že u polských sousedů je na 
co koukat.  

Ivona Barabaschová

Také jsme se vyfotografovali v podzemním dómu solného dolu.     Foto: archiv
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Město se chystá na oslavy 

760. výročí svého založení. 

Vydá k němu i kalendář. 

Čtěte na straně 3

Tyršovka slavila šedesátku. 

Uspořádala akademii, fotbalo-

vé utkání i posezení u kafíčka. 

Čtěte na straně 8

Voltižačky z Hlučína měli 

úspěšnou sezonu. Ani zranění 

neohrozí lásku ke koním. 

Čtěte na straně 11

Přestože Česká pošta chce zrušit 
své provozovny v Bobrovníkách  
a Darkovičkách, stejně jako v mno-
ha dalších obcích po celé Čes-
ké republice, lidé v těchto částech 
Hlučína o poštovní služby určitě 
nepřijdou.

V rámci svého projektu Pošta 
Partner nabídne Česká pošta mož-
nost provozovat poštovní služ-
by některému z obchodních cen-
ter nebo prodejen. V jiných obcích 
už jsou například dobré zkušenosti 
s obchody Coop. Ty pak provozu-
jí poštovní služby formou franšíz. 

Nová Pošta Partner musí být veřej-
nosti dostupná každý pracovní den 
a musí zabezpečit příjem listovních 
i balíkových zásilek, peněžní i ban-
kovní služby i prodej cenin, kolků a 
obvyklého zboží. Pro zákazníky se 
tak nic nemění. 

„Naopak jsme přesvědčení, že 
poštovní služby v některé ze stáva-
jících prodejen budou výhodnější 
jak delší provozní dobou, tak lepší 
přístupností,“ vysvětlil starosta Pa-
vel Paschek. Teprve v případě, že 
by žádná z prodejen v Bobrovníc-
kách či Darkovičkách neprojevila  

o provozování poštovních služeb 
zájem, ujalo by se jich město. 

„Nemyslíme si ale, že by mělo 
město usilovat o tento druh pod-
nikání. Na druhou stranu udělá-
me vše pro to, aby poštovní služby 
pro obyvatele Darkoviček a Bob-
rovníků nadále normálně fungova-
ly,“ doplnila místostarostka Blanka 
Kotrlová.

Se zrušením svých poboček  
v Darkovičkách a Bobrovníkách 
Česká pošta počítá v červenci roku 
2016. Do té doby bude připravena 
nová varianta.                              (iga)

Poštovní služby se rušit nebudou

BArBorA MUšálkoVá 
V sedMéM TýdnU 
TěHoTensTVí od lékAře 
zjisTilA, že BUde MíT 
dVojčATA. 

„Věděla jsem to už předtím, že 
budou dva. Cítila jsem to,“ říká se 
smíchem. 

Na říjnovém vítání občánků tak 

byli její kluci Oskar a Oliver rari-
tou. O to větší, že i jejich tatínek 
Aleš Kania, je z dvojčat. A jeho 
brácha byl na vítání občánků také  
s čerstvým přírůstkem. Kupodivu 
se mu narodil jen jeden kluk. 

„Každý se hned ptá, jak to zvládá-
me. Ale kluci jsou moc hodní, tak-
že vše funguje v pohodě. Manžel 
je od začátku nadšený. Říkal, že se 

budou vzájemně motivovat a že si 
spolu vyhrají,“ je ve výborném roz-
položení Barbora Mušálková.

Jméno Oliver měla pro chlapce 
vybrané už od začátku. Když se tatí-
nek dověděl, že bude mít dva kluky, 
hned ho napadlo jméno Oskar. No a 
už to tak zůstalo. „V porodnici klu-
kům říkali O2,“ říká spokojená ma-
minka.                                      (iga)    

V porodnici dvojčatům říkali O2

SVÁTEČNÍ PROVOZ
ÚŘADU
Ve dnech 

23. a 31. prosince 2015 bude 
Městský úřad Hlučín

uzavřen.

Místostarostka Blanka kotrlová musela konstatovat, že žádný mužský na světě na ní dříve nehleděl s takovým nadšením, 
jako jeden z malých brášků kaniových. Foto: ivana Gračková 

Parkování bude mimo jiné opět 
na programu veřejného zasedání 
Zastupitelstva města Hlučín, kte-
ré se uskuteční 19. listopadu od 16 
hodin v Kulturním domě Hlučín. 
V závěru jednání seznámí staros-
ta Pavel Paschek všechny přítom-
né se změnami, které se připravu-
jí na příští rok. Vzešly z diskuzí s 
odborníky na dopravu i s občany, s 
nimiž se vedení města sešlo opako-
vaně, aby vyslechlo všechny jejich 
připomínky. 

„Neosvědčil se například prodej 
parkovacích karet jen pro dvě zó-
ny, a to centrum a ostatní oblasti.  
Musíme prodávat zvlášť karty pro 
Rovniny a zvlášť pro OKD,“ vy-
světlil starosta jeden z problémů 
aktuálně nastaveného systému.  Do 
poloviny listopadu je ještě prostor 
vyřešit další nesrovnalosti, které 
půjdou napravit. Bohužel nebude 
možné splnit přání většiny obyva-
tel města, aby se jako dříve parko-
valo zadarmo a všichni měli pro 
svá auta dost místa. 

„Dva tisíce aut, která přibyla za 
poslední roky, je prostě v ulicích 
znát. Dříve nebo později tohle bo-
lestné řešení čeká každé město. Sa-
mozřejmě, že ruku v ruce s tím mu-
sím jít hledání dalších možností 
parkování, což samozřejmě dělá-
me. Jen příprava budování nových 
parkovišť nebo dokonce parkova-
cích domů nejde tak rychle, jak by-
chom si všichni přáli,“ doplnil sta-
rosta.                                        (iga)

Na zastupitelstvu 
opět o parkování 

HN-11-2015.indd   1 25. 10. 2015   20:28:16

MÍSTO KYTIČKYnŘÁDKOVÁ INZERCEn

Vánoční výstavu připravují na ne-
děli 6. prosince od 14 hodin zahrád-
káři z Bobrovníků. Na adventní se-
tkání zvou do místního kulturního 
domu všechny zájemce.

Pokud bude akce stejně zdařilá 
jako Jablkobraní, pak bude na co 
koukat. Letošní Jablkobraní spoje-
né s výstavou ovoce a zeleniny se 
konalo v neděli 27. září. „Přestože 

letošní sucho zahrádkám příliš ne-
svědčilo, výstava byla velmi pest-
rá. Návštěvníci se nejen pokochali 
vkusně naaranžovanými výpěstky, 
ale také si pochutnali na jablkových 
dobrotách a vyměnili si zkušenos-
ti s pěstováním ovoce, zeleniny a 
květin,“ řekla předsedkyně bobrov-
nických zahrádkářů Ludmila Pop-
ková.                                          (red)

Zahrádkáři zvou
na adventní setkání

na jablkobraní bylo na co koukat.                                                      Foto: renata Bílá

Přivítali jsme:
Julie Kuchařová *2015
Samuel Dostál *2015
Tereza Hrtoňová *2015
Kristián Honzík *2015

Jubilanti:
Cecílie Smolková *1925
Zdeňka Gajdová *1926
Matylda Gogolínová *1928
Vladimír Chrastina *1930
Vladimír Dědáček *1930
Jana Miketová *1933
Adéla Jasvecová *1933
Hilda Miketová *1934
Anna Malíková *1935
Josef Zlotý *1935

Svoz komunálního
odpadu na státní svátek 17. listopadu 

zůstává nezměněn.

Poslední svozy BIOodpadu v Hlučíně 
v roce 2015 se budou konat 7. a 21. listopadu,

a to ve všech oblastech. 

n Hledám pronájem garáže poblíž 
ulice Zahradní. Tel.: 605 179 
578.

n Pronajmu byt 2KK s balkónem,v 
Hlučíně na Severní 33, ve 3. po-
schodí. Nájem je 7 300 Kč včet-
ně energií. Tel.: 606 229 330.

n Prodám byt 2+1 v Hlučíně, v os. 
vlastnictví. Cena dohodou. Tel. 
605 161 372.

n Hledám paní na pomoc v domác-
nosti pro starší paní z Hlučína, 
vaření, úklid, nákup. Prosím vo-
lejte po 16. hodině na tel. 732 
806 455. Děkuji.

n Prodáme vykrajovátka na vánoč-
ní cukroví a další potřeby pro pe-
čení. Při nákupu nad 1000 korun 
doprava zdarma - více informa-
cí najdete a vyberete si na webu   
www.svetcukraru.cz

Čtvrtstoletí uplynulo od založení 
Svazu tělesně postižených ČR, kte-
rý navázal na předchozí Svaz inva-
lidů. Jubileum si připomněla i ak-
tivní hlučínská organizace svazu 
zářijovým setkáním v zámecké klu-
bovně. 

„Sestavila jsem k téhle příležitos-
ti písemný dokument o aktivitách 
organizace od roku 1986 do roku 
2015. Ze záznamů ve dvou zacho-
vaných kronikách jsem vytvořila 
přehled činnosti za 29 let,“ prozra-
dila předsedkyně Svazu tělesně po-
stižených v Hučíně Irmgard Ostár-
ková. 

Na nádvoří zámku se konaly spor-
tovní hry, soutěže zručnosti a mo-
torické činnosti. Následovala pro-
hlídka výstavy v Muzeu Hlučínska 
s názvem Jak se žije s handica-
pem. Setkání se zúčastnil i staros-
ta Hlučína Pavel Paschek a zástup-
ci Okresního výboru Svazu tělesně 
postižených v Opavě. 

V Hlučíně vznikl Svaz invalidů v 
roce 1953. „Vstoupila jsem do něj 
v roce 1981 a v roce 1986 jsem pře-
vzala funkci předsedkyně,“ vzpo-
míná Irmgard Ostárková. Když se 
v roce 1990 Svaz invalidů v České 

republice rušil, vytvořilo se Sdru-
žení zdravotně postižených v ČR, 
které sdružovalo nově vzniklé or-
ganizace: Svaz neslyšících a ne-
doslýchavých, Svaz postižených 
civilizačními chorobami, Sjedno-
cená organizace nevidomých v ČR 
a Svaz tělesně postižených v České 
republice. V Hlučíně v činnosti po-
kračoval Svaz tělesně postižených 
Hlučín, který v současnosti sdružu-
je šedesát členů. 

„Svou činností chceme hlavně 
podpořit naše členy duševně, na-
bídnout jim kulturní i sportovní 
zážitky, rekondiční program, zá-
jmovou činnost, možnost dopl-
nit si vědomosti v oblasti zdravot-
nictví,“ vyjmenovala předsedkyně. 
Svaz pořádá dvakrát ročně turnaje 
v bowlingu, výšlapy do okolí Hlu-
čína, zdravotní přednášky, škole-
ní o nových vyhláškách, zajišťuje 
pro členy zdravotní masáže. Orga-
nizace se zapojuje do aktivit komu-
nitního plánovaní města Hlučín i 
do pořádání Dnů sociálních služeb 
v Hlučíně.  „Letos nás ještě v pro-
sinci čeká vánoční posezení u vlast-
ních dobrot a s vánočními koleda-
mi,“ prozradila Ostárková.      (red) 

Připomněli si čtvrtstoletí 



POWER JÓGA
FIT & SLIM

CVIČENÍ S MARKÉTOU STOKLASOVOU

úTERKy Od
20 hOdIN

STřEdy Od
18 hOdIN

hubneme + formujeme + spalujeme + tvarujeme

SPORTOVNÍ hALA hLUČÍN
tel: 595 043 677, sra@sra-hlucin.cz

Ceny od 60 Kč



ochrana a ostraha
objektů a budov, zajištění 

recepcí, úklid kanceláří, 
výrobních hal

ostraha může být prováděna 
služebním psem.

ko securitYko securitY
ochrana a ostraha

objektů a budov, zajištění 
recepcí, úklid kanceláří, 

výrobních hal
ostraha může být prováděna 

služebním psem.

tel.: 723 587 963          email: konecny.ko@seznam.cz

konečný
zdeněk konečný
tel.: 723 587 963
email: konecny.ko@seznam.cz

žaluzie, rolety, roletky den noc (nejlevněji 
na trhu), síta, markýzy, garážová vrata

24 let na trhu
fa konečnýfa

Zahradnictví Michňa

U Stadionu 4, Hlučín (směr silo)
Po – Pá: 8.30 – 17.00 hod

So: 8.30 – 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,
ovocné stromky a keře

NOVÝ SECOND 
HAND

Dámský, pánský, dětský

Dovoz Anglie,
Německo, Švýcarsko

ul.Hrnčířská 22 
(naproti parkoviště GASS-EKO)

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Blíží se čas Vánoc, a proto jsme tu 
my, abychom Vám pomohli 

s Vánočním úklidem.

n Umyjeme okna a žaluzie
n Vyčistíme koberce a sedačky
n Uklidíme Vaši domácnost

dle Vašeho přání
n Hodinový manžel k Vašim službám

objednáte si úklid 
na tel: 739 522 309, 733 612 560 
nebo na phuklidy@seznam.cz, 
jurackova.phuklidy@seznam.cz

www.phuklidy.cz

PH ÚKLiDY

SNIŽTE VÝDAJE…
bez starostí a poplatků!

ELEKTŘINA, ZEMNÍ PLYN, TELEKOMUNIKACE, PHM...
Oslovujeme všechny dodavatele na trhu - využitím e-Aukce

Našim zákazníkům jsme již ušetřili více než 1 miliardu Kč!

V případě zájmu o bližší informace, prosím, kontaktujte:

Bc.Marcela Reichlová
Obchodní partner eCENTRE

Po-Pá 8.00 – 15.00    Polní 5, Opava
V jiných časech a místech, dle domluvy mobil: +420 724 040 910

e-mail: marcela.reichlova@partnerecentre.cz web: www.ecentre.cz

Krásný dáreK
pro ženu 

k vánocům
ošatky na kynutí domácího 

chleba koupíte na 
www.osatky.com

doprava až do

vánoc zdarma

CVIČENÍ S MARKÉTOU STOKLASOVOU

SPORTOVNÍ hALA hLUČÍN
tel: 595 043 677, sra@sra-hlucin.cz

Ceny od 60 Kč



1.11. v 18:30v kině kulturního domu

1.11. v 15:00
v kině kulturního domu

21.11. v 15:00

v kině kulturního domu

21.11. v 15:00
v kině kulturního domu


