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hlučínskénoviny

CHybělo čtrnáCt dní a 
byli byCHom s anežkou 
spolu 65 let, povzdeCHl 
si třiadevadesátiletý 
karel laňka, který se 
spolu s dalšími bezmála 
sedmdesáti seniory 
účastnil příjemnéHo 
setkání jubilantů. 

Karel Laňka byl nejstarším účast-
níkem akce, kterou pro lidi z Hlu-
čína, jimž je letos osmdesát a ví-
ce let, uspořádal v kulturním domě 
v pátek 19. června městský úřad. 
Vzpomínání nebralo konce, kolo-
valy fotografie, zazněly milé pří-
pitky. 

„Když se při různých příležitos-
tech setkávám se staršími lidmi, 
ptávají se, co dělá jejich známý  
z druhého konce města, jak slouží 
zdraví tomu či onomu. Proto jsme 
se rozhodli uspořádat takové spo-
lečné setkání,“ vysvětlila Petra Ře-
záčová z hlučínské radnice, jak 
vznikla myšlenka popřát všem ju-
bilantům najednou. K povídání vy-
hrávala cimbálovka, pilo se vínko, 
pojídaly chlebíčky. 

„S hlučínskými seniory se setká-

Už si opravdu umí vychutnat pěkné chvíle

prostor před kulturním domem 
Hlučín se bude upravovat. 
budou na něm i vodotrysky. 

Čtěte na straně 2 

nejstarším účastníkem setkání jubilantů byl třiadevadesátiletý karel laňka, který s krátkým přerušením žije v Hlučíně 
už od narození. sice už musí používat naslouchátko, ale jinak mu zdraví slouží a vínko chutná.         Foto: ivana Gračková

vám dost často na akcích jejich klu-
bů i při návštěvách Domova pod 
Vinnou horou. Na odpoledne s ju-
bilanty jsem se těšila, protože jsem 
tušila, co mě čeká. V každodenním 
shonu je to vždycky příjemné zasta-
vení, chvilka moudrého popovídání 

s lidmi, kteří už o životě něco vědí 
a umí si vychutnat hezké okamži-
ky,“ prohlásila místostarostka Hlu-
čína Blanka Kotrlová, která všem 
oslavencům osobně popřála hlavně 
hodně zdraví.  

V Hlučíně žije zhruba pětistovka 

lidí starších osmdesáti let. Ty, kteří 
budou mít chuť a zájem, město po-
zve na podobné setkání také v příš-
tím roce. A teď jim posílá ještě ma-
lý dárek. Od 1. července budou mít 
všichni senioři od 75 let věku zdar-
ma vstup na štěrkovnu.            (iga)

Varhany v kostele sv. Markéty 
na hlučínském hřbitově se dočka-
jí obnovy. Zastupitelé města na 
svém červnovém zasedání schvá-
lili dotaci ve výši 150 tisíc korun 
na jejich opravu. Nástroj posta-
vený na přelomu 19. a 20. stole-
tí, který slouží zejména při po-
hřbech, je v kritickém stavu. 

„Varhany nejsou v provozu asi 
měsíc. Museli jsme se obrátit na 
varhanářskou firmu, ta je rozebra-
la a odvezla do dílny. Tam by mě-

ly proběhnout rekonstrukční prá-
ce. Spočívají hlavně v napouštění 
dřevěných částí varhan chemic-
kým prostředkem proti dřevokaz-
nému hmyzu, který nástroj napa-
dl,“ vysvětlil farář Martin Šmíd. 

Na zvuku varhan se horšící tech-
nický stav projevoval už několik 
let. Neodborné zásahy v minulos-
ti poškodily i některé kovové píš-
ťaly, které se musí opravit. Ne-
zbytná je údržba vzduchovodů a 
výměna ventilátoru, který vhání 

do varhan vzduch. Odhad nákla-
dů na nejnutnější práce včetně de-
montáže a zpětné montáže varhan 
byl původně asi 250 tisíc korun. 
Po rozebrání nástroje se objevily 
některé další skryté závady, které 
původní rozpočet pravděpodob-
ně navýší. Farníci zatím ve sbír-
ce přispěli celkem 40 tisíc korun. 
Oprava by mohla trvat asi tři mě-
síce. Do té doby bude při smuteč-
ních obřadech hrát elektronický 
keyboard.                               (iga)

Město finančně pomůže s opravou varhan

systém úhrad za parkování 
ve městě se mění. na náměstí 
se bude stát první půlhodinu 
zdarma.        Čtěte na straně 4

Xi. ročník festivalu štěrkovna 
open music bude velkolepý. 
pobaví se dospělí i děti. 

Čtěte na stranách 10 a 11

Zaskočeni se cítili senioři, kteří 
si zavolali jiný taxík než ten, který 
je dotovaný městem, a museli pak 
platit plnou cenu. 

„Několik seniorů volalo a byli 
rozhořčeni,“ uvedla Tereza Kubi-
nová z hlučínské radnice. Na pře-
dem stanovená místa doveze se-
niory z celého Hlučína včetně 
Bobrovníků a Darkoviček za cenu 
15 korun taxi, které si mohou ob-
jednat na mobilním telefonním čísle  
606 600 154. Služba je určena pro 
seniory, kteří dovršili 70 let a více 
s trvalým pobytem v Hlučíně. (red)

Senior taxi je jen jedno



hlučínskénoviny [2]

výraznýCH změn dozná 
prostranství před 
kulturním domem 
Hlučín. budouCí podobu 
vstupníHo prostoru 
představil arCHitekt 
tomáš bindr z ateliéru 38. 

Radním Hlučína se řešení, které 
citlivě začleňuje objekt do přilehlé-
ho parku, velmi zamlouvalo. Měs-
to s architektem spolupracovalo i v 
minulosti, a to na přístavbě radnice, 
tzv. budovy C. 

Vstupní prostor před kulturním 
domem navrhuje tak, aby volně 
navazoval na park a dětské hřiště, 

takže vytvoří ve směru na sídliště 
Rovniny živý veřejný prostor. Před 
kulturním domem bude jednodu-
ché, efektivní a přitom funkční pě-
ší propojení, mezi kostkami, které 
vytvoří přímou trasu od silnice až 
ke vchodu do kulturního domu, bu-
de ponechána tráva, kterou budou 
zavlažovat vodotrysky. Odstranění 
schodiště navíc zlepší bezbariérový 
přístup. Další vodní prvek bude ta-
ké v parku. 

„Návrh představuje dle mého ná-
zoru velmi kvalitní řešení veřejné-
ho prostoru. Řeší ho jednoduchým, 
elegantním a poměrně nenáklad-
ným způsobem. Je z něj cítit po-

kora a respekt k danému místu bez 
zbytečných exhibicí, které většinou 
stavby jen prodražují,“ uvedl ve-
doucí oddělení rozvoje, plánování  
a památkové péče hlučínské radni-
ce, architekt Jan Richter.

Než ale začnou práce na úpravě, 
ještě to chvíli potrvá. Nyní se musí 
vypracovat projektová dokumenta-
ce, kterou budou schvalovat správci 
technické infrastruktury a dotčené 
orgány státní správy, tedy napří-
klad hasiči nebo dopravní inspekto-
rát. Následně bude stavbu povolo-
vat stavební úřad. Teprve poté bude 
možné soutěží vybrat dodavatele 
prací.                                        (iga) 

Chystá se další vlídnější místo

budoucí podoba prostranství před kulturním domem podle návrhu architekta tomáše bindra. 

Z okna své kan-
celáře na radni-
ci mám krásný vý-
hled na hlučínské 
náměstí. Zvláště 
za hezkého počasí 

SLOVO STAROSTYn
Živé náměstí

je to příjemný pohled na lidi pro-
cházející náměstí od obchůdku k 
obchůdku, nebo odpočívající v za-
hrádkách kavárniček a restaurací, 
či na lavičkách. Tohle je sen mno-
ha měst – náměstí plné života. Tře-
ba sousední Ostravu trápí její vy-
lidněné centrum, opuštěné domy a 
prázdné provozovny. Krásnou at-
mosféru setkávání lidí na náměstí 
lze totiž velmi rychle pokazit, třeba 
špatným urbanistickým rozhodnu-
tím, jež přesune lidi z centra jinam, 
vystavěním mnoha supermarketů, 
které vytlačí malé obchůdky, ale i 
nedostatkem péče o společenský ži-
vot ve městě. Nic z toho snad v Hlu-
číně zatím nehrozí, náměstí žije ka-
ždý den svým obvyklým životem a 
občas ještě trochu hektičtěji a ra-
dostněji při nejrůznějších akcích. 
A díky tomu žijí i provozovny, kte-
ré na něm sídlí. A do nich chodí li-
dé, kteří v nich rádi nakupují… Jen 
tuhle symbiózu ničím nepokazme! 

Pavel Paschek

Nízkoprahové zařízení NA HRA-
NĚ v Hlučíně je určeno dětem a 
mládeži ve věku od jedenácti do 
dvaceti let. Je tady pro ty, kteří by 
jinak trávili svůj volný čas touláním 
se po ulici, v partě, či jinak neorga-
nizovaně.  

Nastoupil jsem do něj jako kon-
taktní pracovník v září minulé-
ho roku. Možná to je krátká doba 
na podrobné hodnocení. Je ale dost 
dlouhá na to, abych stihl postřeh-
nout, jak klub vnímá širší veřejnost. 
Pojem „feťácké doupě“ bylo první 
označení klubu, se kterým jsem se 
ve městě setkal.

Vím, že někteří návštěvníci klu-
bu jsou problémoví. Vím, že dohro-
mady tvoří skupinu, jež se mnohdy 
chová tak, že budí pohoršení. Vím 

ale také mnohé, co mnozí nevidí, 
netuší, a snad ani vědět nechtějí. 
Feťácké doupě to určitě není.

Nemáme takové možnosti, aby-
chom dokázali za pár týdnů napra-
vit, co na některých mladých lidech 
napáchaly roky nesprávné výcho-
vy, které se jim dostávalo větši-
nou v letech nejdůležitějších pro je-
jich formování. Jsme zde od toho, 
abychom takovým mladým ukázali  
a pomohli najít cestu. Chceme je 
přesvědčit, že mnohé věci se dají ře-
šit jinak a lépe, než jak to dělají oni, 
že se dají zvládnout bez dalších ne- 
dobrých následků.

Nejsme ani škola, ani výchovný 
ústav. Nejsme rodiče, učitelé, vy-
chovatelé, nejsme soudci. Víme, že 
naši klienti nesmí být odsuzování 

zato, že klub navštěvují. Právě na-
opak! Když jsou v klubu, tak ales-
poň pár hodin denně netráví čas tře-
ba vysedáváním na autobusovém 
nádraží. Alespoň pár hodin denně 
se nepoflakují bezcílně po městě.  
A postupně snad zjišťují, že žít se 
dá i jinak, než vytvářením průšvihů. 

Klub musí fungovat podle nasta-
vených pravidel, která musí všichni 
dodržovat. Klienti si v něm nemo-
hou dělat, co chtějí. Je v něm strikt-
ně zakázáno distribuovat cigarety  
i omamné látky. A ten zákaz se sku-
tečně dodržuje. Pojmenování feťác-
ké doupě je proto urážlivé nejen pro 
klienty, kteří v klubu hledají cestu 
ke své lepší budoucnosti, ale i pro 
pracovníky, kteří jim v tom pomá-
hají.                              Petr Burian 

Feťácké doupě v Hlučíně? Ale kdeže!

Připojovací pruh z ulice Rovni-
ny na Ostravskou ve směru doleva 
vznikne v Hlučíně o prázdninách. 
Nové uspořádání dopravy by mělo 
na frekventované křižovatce zjed-
nodušit situaci řidičům jedoucím 
od Rovnin do centra.  Změna bude 
zpočátku vyžadovat opatrnost. 

„Už v minulosti jsme se pokou-
šeli zjednodušit dopravu na křižo-
vatce u hřbitova Rudé armády, ale 
bránila tomu legislativa. Jen co se 
změnila norma, město se hned pus-
tilo do úpravy,“ informoval vedou-
cí odboru dopravy hlučínské rad-
nice Robert Vitásek. Připojovací 
pruh by měl být hotov nejpozději 
do konce července.                  (iga)  

Pruh zjednoduší 
dopravu

Hledá se zahradník
Základní a mateřská škola Hlu-

čín – Bobrovníky hledá zahradníka 
na DPP k údržbě zahrady. „Zájem-
ci nás mohou kontaktovat mailem 
na  zs.bobrovniky@seznam.cz. Do 
předmětu musí napsat Zahradník,“ 
informovala hospodářka školy Li-
buše Slabejová.                       (red)
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Hlučín se bavil a pomáhal
Celkem 9 137 korun  
se dnes podařilo vybrat 
na dni zdraví v Hlučíně, 
jeHož součástí byl  
i 2. ročník HlučínskéHo 
trakaře solidarity. 

Na speciální rehabilitační tera-
pii pro Adélku z Darkoviček, kte-
rá trpí dětskou mozkovou obrnou, 
lidé přispívali svým startovným  
v recesním běhu s netradičním do-
pravním prostředkem kolem ná-
městí. Výše startovného byla  
20 korun pro dospělého. Přesto by-
ly v pokladničkách padesátikoruny, 
stokoruny, dvousetkoruny a dokon-
ce i pětistovka.  „Na běh s trakařem 
se chvílemi stály i fronty,“ řekla 
Monika Pokorná, zástupkyně ředi-
tele Kulturního centra Hlučín. 

Návštěvníci akce, která by-
la uspořádána v rámci Zdravého 
města Hlučín a místní Agendy 21 
a národní sítě Zdravých měst, se u 
stánků dovídali podrobnosti o soci-
álních službách v Hlučíně. Dospělí 
si mohli nechat změřit krevní tlak i 
obsah cukru v krvi, všichni se bavi-
li při různých kulturních vystoupe-
ních, která završil koncert kapely 
Úspěch. Na akci se přijela podívat i 
Adélka na novém vozíčku, který už 
se podařilo zaplatit z celohlučínské 
sbírky. „Moc všem děkuji za po-
moc a solidaritu, kterou projevují. 
Kdyby se podařilo, aby se Adélka 
po lázeňské léčbě dokázala sama 
více pohybovat a lépe polykat, byli 
bychom rádi,“ řekla Adélčina ma-
minka Jana Jakubowská. 

„K 1. červnu, kdy se poprvé ote-
víraly, bylo v pokladničkách 37 ti-
síc korun, které jsme vložili na spe-
ciální účet pro Adélku. Už se z něj 
uhradila sedmitisícová faktura za 
její nový speciální vozík. Mezitím 
další dárci poslali 5 tisíc korun pří-

mo na účet. Teď tam vložíme no-
vě vybraných 9 137 korun, takže k 
dispozici už bude přes 45 tisíc,“ in-
formovala vedoucí finančního od-
boru Krista Šoferová.  Terapie v 
sanatoriích přijde zhruba na 50 ti-
síc korun, takže celohlučínská sbír-
ka dále pokračuje. Základní škola 
Tyršova organizuje sběr víček, do 
kterého se mohou zapojit všech-
ny instituce a organizace ve měs-
tě. Příspěvek slibuje i letní festival 
Štěrkovna Open Music a na svém 
hlučínském koncertě se připojila 

také kapela No Name.  Jména dár-
ců, kteří přispívají přímo na ban-
kovní účet, nesmí město podle zá-
kona bez jejich souhlasu zveřejnit. 
„Pokud by zejména se zveřejněním 
důvodu, proč se rozhodli takto po-
moci, souhlasili, prosím, aby kon-
taktovali radnici prostřednictvím 
mluvčí mailem na grackova@hlu-
cin.cz,“ doplnila Krista Šoferová. 
Finanční odbor může dárcům v pří-
padě potřeby také vystavit potvrze-
ní o daru pro daňové účely.  

Ivana Gračková

k běhu kolem náměstí s trakařem, kterým děti podpořily akci solidarity, se při-
dala i adélka na svém novém vozíčku.                                        Foto: ivana Gračková

n Mens sana
n Fontána 
n Vrablovečtí harmonikáři 
n Základní školy ze Šilheřovic,  

Darkovic i Píště 
n Valerie Cymorková  

z Domova pod Vinou horou
n Dětská rehabilitace 
n Charita Hlučín 
n HT Visual 
n Kafira 
n Invalidní vozíčky 
n Canisterapie 
n Dům dětí a mládeže 
n Domov pod Vinnou horou 
n VZP 
n Centrum sociální služeb  

Hrabyně 
n Svaz tělesně postižených 
n Nová šance 
n Dům sv. Eufrasie 
n Elim 
n Odborné učiliště a praktická  

škola Hlučín 
n Gemini 

Domov pod Vinnou horou 
Hlučín posílá poděkování Mi-
lanovi Jačaninovi a místosta-
rostce Blance Kotrlové. Na Dni 
sociálních služeb se totiž do-
mluvili, že zakoupí více sloso-
vatelných kupónů, které bylo 
možné získat za příspěvek 20 
korun do kasičky pro Adélku. 
Chtěli tak zvýšit možnost vý-
hry tabletu, který byl hlavní ce-
nou, aby ho mohli věnovat Do-
movu pod Vinnou horou. Štěstí 
nakonec více přálo Milanovi Ja-
čaninovi. Díky němu teď naši 
senioři využijí nový tablet při 
ergoterapii. 

Marcela Mikulová,  
ředitelka Domova 
pod Vinnou Horou

KdO Se zASLOUžiL 
O zdáRný PRůběH AKCe

OKÉnKO ÚŘAdU PRáCen
Situace se lepší měsíc od měsíce
Situace na trhu práce se na Hlu-

čínsku v květnu 2015 opět výrazně 
zlepšila. Počet uchazečů o zaměst-
nání dále klesl, až na rekordní hod-
notu 1 489 uchazečů, což je nejmé-
ně od května roku 2009. 

Zaznamenali jsme tedy nejnižší 
počet evidovaných uchazečů o za-
městnání za posledních šest let. By-
lo jich také o 98 méně než v dubnu 
letošního roku. Meziměsíční podíl 
nezaměstnaných osob klesl o 0,3 
procentního bodu a počet volných 

pracovních míst oproti minulému 
měsíci narostl zhruba o 12 procent, 
ze 148 na 165.

Leoš Jakubec
ředitel kontaktního pracoviště

Hlučín Úřadu práce ČR 

Nejžádanější profese
Pomocní pracovníci ve výrobě, 

pracovníci ostrahy a bezp. agen-
tur, kuchaři, pomocní kuchaři, pro-
davači, montážní dělníci, číšníci a 
servírky, obsluha vysokozdvižných 
vozíků a skladníci.

Bezbariérový vchod do budovy A 
hlučínské radnice z ulice U Bašty 
bude do konce září uzavřen. Dů-
vodem jsou stavební práce, které 
se začaly dělat  na přilehlé budově 
ZUŠ Pavla Josefa Vejvanovského. 

„Po dobu prací musí být vstup bo-
hužel uzavřen,“ uvedl Zbyněk Plu-
ra z radnice. Po celou dobu bude 
v provozu bezbariérový přístup na 
radnici přes budovu C, kde je i bez-
bariérový výtah. Vchod pro vozíč-

káře i maminky s kočárky zezadu do 
budovy A otevřela radnice v dubnu. 
Vyšel na 1,76 milionu korun. „Pů-
vodně jsme chtěli na projekt získat 
dotaci. „Bohužel se žádný vhodný 
dotační titul neobjevil. Proto jsme 
se rozhodli uvolnit prostředky z 
rozpočtu města,“ uvedla tajemnice 
úřadu Jiřina Pudichová. Na radnici 
věří, že uzavření vstupu na tři mě-
síce lidem příliš neztíží komunika-
ci s úřadem.                            (red)

bezbariérový vstup na radnici 
bude přes léto uzavřen



stoupajíCí počet aut v 
uliCíCH Hlučína nezbytně 
musel vést ke změnám. 
nový systém parkování, 
který připravilo vedení 
města po diskuzi s 
odborníky i občany, 
začne platit 1. září. 

V Hlučíně zbude jen omezené 
množství bezúplatných parkovišť, 
na ostatních bude možné od začát-
ku září stát jen s parkovací kartou. 

„Je nám jasné, že to je nepopulár-
ní opatření. Mnoho lidí, kteří byli 
zvyklí parkovat kdekoliv v Hlučí-
ně zdarma, se na nás teď zlobí, že 
rušíme, co mnoho let dobře fungo-
valo. Jenže dříve prostě tolik aut 
v Hlučíně nebylo, takže problém 
bobtnal. Dalším odkládáním řešení 
by se situace jen zhoršovala,“ kon-
statoval starosta města Pavel Pas-
chek.  

Parkovací karty se budou nově 
vydávat pro dvě zóny, a to pro cen-
trum města a pro ostatní lokality. 
Roční cena bude 1200 korun, nej-
kratší období, na které bude mož-
né kartu zakoupit, budou tři měsí-
ce. Nové parkovací karty začnou 
Technické služby prodávat 1. srp-
na s tím, že ty původní samozřejmě 
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Hlučín mění od 1. září systém parkování

zůstávají v platnosti do konce letoš-
ního roku. 

„Prodávat karty budeme od srp-
na denně od pondělí do pátku vždy 
od 6 do 14 hodin v sídle Technic-

kých služeb v centru města na ad-
rese Úzká 3. Návštěvu je možné 
předem dohodnout telefonicky na 
čísle 595041445,“ řekla pracovnice 
Technických služeb Jana Klosso-

nový systém přinese mimo jiné první půlhodinu parkování na náměstí zdar-
ma, rychlá návštěva obchodu nebo úřadu tak nebude znamenat další výdaj. 

Foto: michal kubíček

vá. Kartu může vyřídit i jiná osoba. 
Prodáno jich bude jen tolik, kolik 
je v příslušných lokalitách parko-
vacích míst. Pro rok 2016 se za-
čnou prodávat 10. prosince. Nárok 
na jejich nákup budou mít pouze li-
dé bydlící, nebo podnikající v Hlu-
číně. V centru bude několik míst ke 
krátkodobému bezúplatnému stání 
na parkovací kotouč. Dobrou zprá-
vou je, že nově bude možné od 1. 
září stát první půlhodinu zdarma na 
Mírovém náměstí. Zachováno bu-
de bezúplatné stání pro zákazníky 
na parkovištích přiléhajících k ob-
chodům a na několika místech po 
městě jako u polikliniky, hřbitova, 
kostela, pošty a některá parkoviště 
v Hornické ulici.   

Postupně řeší své parkování také 
obyvatelé rodinných domů, kteří 
nemají na svých pozemcích dosta-
tek ploch pro své vozy. Buď žádají 
město o povolení dalšího vjezdu na 
svůj pozemek, kde si zbudují nové 
parkovací místo, nebo pro jeho po-
stavení využívají veřejné travnaté 
prostory u svých domů. O povolení 
druhého vjezdu na vlastní pozemek 
už podalo žádost deset občanů, bu-
dovat si parkoviště na travnaté plo-
še města chce zatím šest lidí. 

Ivana Gračková

Monika Kamrádková vede Zá-
kladní školu v Darkovičkách k ote-
vřenosti a hravosti ve výuce. 

Z chodeb Základní školy Darko-
vičky v Hlučíně je prosklenými 
dveřmi vidět nejen do tříd na sou-
středěné děti, ale i do pracovny ře-
ditelky Moniky Kamrádkové. Byla 
to ona, kdo při rekonstrukci a pří-
stavbě staré budovy prosadil tento 
netradiční prvek. „Jsme otevřená 
škola, v komunikaci s rodiči i žá-
ky, otevřeně spolu hovoří i učitelé. 
Chceme atmosféru spolupráce, ne 
soutěžení. Prosklené průhledy jsou 
jen jednou z drobností, která tomu 
napomáhá,“ vysvětluje sympatic-
ká ředitelka. Obavy, že se děti tře-
ba nebudou kvůli ruchu soustředit 
na výuku, se nepotvrdily.

Škola v Darkovičkách není al-
ternativní, zdůrazňuje Monika 
Kamrádková, přesto tu nemají cen-
trální zvonění na přestávky, proto-
že každá třída si pauzu vyhlašuje 
vlastním zvonečkem dle potřeby. 
Děti nesedí hodiny vzorně v lavi-
cích, ale třeba při výuce čtenářské 

Průzračné sklo je ve škole nejen architektonický prvek

gramotnosti se shromáždí v krouž-
ku na zemi na kobercích. „Je prav-
da, že se o alternativní formy vý-
uky zajímám. Ale vytahuji jen to, 
co by mohlo obohatit výuku. Zají-
mavé prvky ve výuce by měly být 
standardem,“ vysvětluje ředitelka. 
Zmiňuje například výuku ve dvoji-
cích, kdy se dva pedagogové v ho-
dině doplňovali a střídali, vzájem-
ně vyhodnocovali, zda se jim daří 

splnit nastavený cíl. Škola už pět let 
vyučuje matematiku podle profeso-
ra Hejného, která učí matematic-
ky myslet a potírá biflování. V te-
matických hodinách děti řeší úkol 
s využitím více předmětů, třeba 
češtiny, matematiky i přírodovědy. 
Konzultace probíhají ve trojici žák, 
učitel, rodič, přičemž i názor dítěte, 
diskuze s ním, hrají důležitou roli.  

„Máme štěstí, že nám tu výborně 
funguje spolupráce s Klubem rodi-
čů,“ doplňuje ředitelka. 

Obdobně jako na jiných školách i 
v Darkovičkách budova na léto osi-
ří jen zdánlivě. „Ředitelé se nemo-
hou těšit na prázdniny, ti mají ve-
směs v létě nejvíce práce,“ směje se 
Monika Kamrádková. Letos se bu-
de upravovat zahrada. „Architekt 
navrhl zajímavé řešení, které kon-
centruje na malou plochu čtyři kra-
jinné prvky z Darkoviček,“ vysvět-
luje ředitelka. Až děti v září přijdou 
do školy, budou mít na zahradě re-
laxační zónu, část sportovní s hřiš-
těm, část pěstitelskou se záhony a 
konečně zónu ovocnou se stromy.  

Základní školu v Darkovičkách 
vede Monika Kamrádková od ro-
ku 2008, ještě před tím dělala zá-
stupkyni ředitele na Rovninách. Za 
její práci ji letos Rada města Hlu-
čína navrhla na ocenění Výrazná 
pedagogická osobnost roku, kte-
ré převzala z rukou starosty Pavla 
Paschka spolu s dalšími dvěma pe-
dagožkami z Hlučína, Marií Kur-
kovou Slanou a Bronislavou Halus-
kovou (Hlučínské noviny přinesly 
jejich portréty v květnovém a červ-
novém vydání) u příležitosti Dne 
učitelů.  „Zásluhou paní ředitelky 
se škola intenzivně věnuje žákům 
se specifickými poruchami uče-
ní. Pod jejím vedením se význam-
ně zvýšila úroveň školy a i její pre-
zentace veřejnosti. Loni měla paní 
ředitelka nemalý organizační podíl 
na realizaci rozsáhlých investičních 
akcí ve škole i v mateřské školce. 
Škola se zapojuje do rozvojových 
programů a daří se jí získávat fi-
nanční prostředky z cizích zdrojů,“ 
vysvětlila místostarostka Blanka 
Kotrlová.                 Ivana Gračková

s knihou se v první třídě nejlépe pra-
cuje na zemi.       Foto: ivana Gračková
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na padesát lidí, Hlavně 
obyvatel Hlučínska, 
zaměstnává tiskařská 
Firma baloušek. letos 
oslavila své pětadvaCáté 
narozeniny. 

Jen pár měsíců po revoluci, na jaře 
v roce 1990, založil Jan Baloušek 
společně se ženou a syny Petrem a 
Reném, v Hlučíně malou firmu. Po-
dobných tehdy vznikla spousta, jen 
některé přežily dodnes. Hlučínská 
firma specializující se na polygrafii 
se navíc postupně významně roz-
rostla, za ty roky dala práci stovce 
lidí. Jako každá, i tahle společnost, 
prošla svými krizemi, dnes je to ale 
hrdá, výhradně rodinná firma. 

„Tiskárna Baloušek kdysi začína-
la tiskem přeložených návodů k po-

užití k mikrovlnným troubám. Teh-
dy se v České republice otevřel trh 
s elektronikou, ale návody byly ve 
všech jazycích kromě českého. Ná-
pad tisknout je v češtině se tím pá-
dem ukázal jako dobrý podnikatel-
ský tah,“ poznamenává Světlana 
Selzerová, dlouholetá zaměstnan-
kyně. Následoval tisk knih, brožur, 
hospodářských tiskopisů. „První 
nabídkový list z roku 1991 sestával 
z třiceti položek. Dnes jich máme 
717,“ doplňuje René Baloušek. 

První nabídkový katalog firma vy-
dala v roce 1995. K populárním pa-
třily vedle diářů hlavně kalendáře 
se známými osobnostmi, jako tře-
ba s Petrem Novotným, na jehož 
kalendář s tvarůžkami mnozí vzpo-
mínají dodnes, nebo s legendární 
herečkou a vyhlášenou kuchařkou 

Jiřinou Bohdalovou. „Paní Bohda-
lová nám čtrnáct let posílala vlast-
noručně psané recepty,“ přidává 
vzpomínku Světlana Selzerová. 

Začínali v obýváku, pak podnikali 
v pronájmu v kulturním domě, teď 
fungují ve vlastním. Budovu na Os-
travské, v níž dnes Baloušek, s. r. o. 
sídlí, postavili v roce 1995. 

„Jsme s bratrem hlučínští patrioti. 
Žijeme zde od narození. Kde jinde 
bychom tedy měli podnikat!“ kon-
statuje René Baloušek, proč s bra-
trem provozují firmu zde ve městě. 

Pětadvacáté narozeniny oslavilo 
všech současných 49 zaměstnan-
ců zábavou v areálu Třebovického 
mlýna. „Doufáme, že nebyla po-
slední, že budeme slavit i za dalších 
pětadvacet let,“ uzavírá Světlana 
Selzerová.                               (red) 

Čtvrtstoletí vydrželi, ale i rostli 

zaměstnanci jsou na svou firmu patřičně hrdí.                                                                                                 Foto: lucie baloušková 

Pod Vinou horou jsme měli krásné jaro
Život v Domově pod Vinnou ho-

rou, příspěvkové organizaci měs-
ta Hlučín, byl v první polovině le-
tošního roku plný zajímavých akcí. 

Letos začal domov žít novým pro-
jektem Vzpomínání. Naši uživate-
lé, ale i zaměstnanci našli v albech 
staré fotografie z dob dětství, mládí 
či aktivního života. Ty jsme naaran-
žovali na nástěnku, kterou máme ve 
vstupní hale našeho domova. Pro-
hlížení bylo veselé. Mnohé z nás 
jsme na snímcích vůbec nepozna-
li, jiní se naopak vůbec nezměnili. 

V březnu jsme oslavili MDŽ. Dá-
rek a květinu naše klientky dostaly 
i od starosty Pavla Paschka a mís-
tostarostky Blanky Kotrlové. Du-
ben jsme zpříjemnili Velikonočním 
rozjímáním. Velikonoce v domo-
vě mají své kouzlo i díky pečlivé 
výzdobě, ovšem letos jsme je ješ-
tě zpestřili soutěží O nejhezčí ve-

likonoční vajíčko. Po postní době 
pak zaměstnanci začali připravovat 
country odpoledne, které se vyda-
řilo. Vystoupení pečovatelek a so-
ciálních pracovnic v tematických 
kostýmech bylo skoro na profesio-
nální úrovni. 

K 1. máji patří rej čarodějnic. Na 
konci dubna přiletěly i do Domo-
va pod Vinnou horou, aby přiča-
rovaly všem zdraví a pohodu. Na 
druhou květnovou neděli připadá 
svátek matek. Ten zpříjemnili žá-
ci z Tyršovky vystoupením i milý-
mi dárky. Svatý Duch na sebe ne-
nechal dlouho čekat a uživatelé si 
na terase smažili vajíčka na špeku s 
domácím chlebem. Všichni jsme si 
pochutnali a nic nezbylo. Poslední 
pátek v květnu domov zval všechny 
uživatele i jejich rodiny na Modrou 
zahradní slavnost spojenou s ká-
cením májky. Všichni jsme si vza-

li modré doplňky, pojídali peče-
né klobásy i buchty a bavili se při 
vstoupení dětského souboru Májí-
ček ze Šilheřovic. Májku pomáhala 
kácet i místostarostka Blanka Kotr-
lová.  Na Den dětí 1. června poma-
lovaly chodníky na zahradě domo-
va žáci z prvních tříd z Hornické.  
Navštívit nás přišla malá Adélka s 
maminkou, která poděkovala na-
šim seniorům za podporu při sbír-
ce na její rehabilitační terapii. Kon-
cem června jsme se vypravili na 
výlet do Píště, kde jsme navštívili 
farskou zahradu. Autobus s bezba-
riérovou plošinou zapůjčil Rehabi-
litační ústav v Hrabyni, takže mohli 
jet i uživatelé na vozíčku či chodít-
ky. Fotografie z našich akcí si mů-
žete prohlédnout na www.ddhlucin.
cz nebo na www.hlucinsko.tv.

Marcela Mikulová
ředitelka Domova pod Vinnou horou

Pravidelný a divácky atraktivní 
výcvik týmu ostravských leteckých 
záchranářů se v polovině června 
konal na štěrkovně v Hlučíně. Ná-
cvik záchrany tonoucího z vodní 
hladiny za pomoci vrtulníku letečtí 
záchranáři zkoušeli i proto, že hned 
na začátku letošní sezony několik 
lidí v regionu při koupání utonulo. 

Naštěstí se žádný takový případ 
nestal v Hlučíně, který prostřednic-
tvím své příspěvkové organizace 
Sportovně rekreační areál po celou 
sezonu hradí plavčíky a zdravotní-
ky, jež na koupající se návštěvníky 
dohlížejí. Mají k dispozici i záchra-
nářský člun. Zasahují i u drobných 
poranění. „Chceme, aby se u nás li-
dé cítili bezpečně,“ vysvětlil ředitel 
areálu Petr Breitkopf.  

Letecká záchranná služba při cvi-
čení spolupracovala s Vodní zá-
chrannou službou a Českým čer-
veným křížem. Zajistili tonoucího 
na hladině, na laně v podvěsu ve 
speciálním pásu ho pak vrtulníkem 
transportovali do bezpečí. 

„Ne všechny velké vodní a kou-
pací plochy v Moravskoslezském 
kraji zajišťuje Vodní záchranná 
služba, jako je tomu v Hlučíně. Le-
tečtí záchranáři se tak v některých 
případech dostávají na místo, kde 
se někdo topí, jako první. Proto os-
travští letečtí záchranáři pravidel-
ně cvičí a školí se, aby byli připra-
veni také na zásahy v extrémních 
podmínkách a bravurně zvláda-
li lanové techniky,“ řekl na závěr 
mluvčí Zdravotní záchranné služ-
by Moravskoslezského kraje Lukáš  
Humpl.                                              (iga)

Letečtí záchranáři 
na štěrkovně 

k nácviku záchrany tonoucího použili 
letečtí záchranáři speciální techniku. 

Foto: zzs msk
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Setkání devíti schol v hlučínském 
kostele sv. Jana Křtitele, které se 
konalo v polovině června, bylo 
přátelské, dojemné a navíc příjem-
né, protože venku bylo děsné ved-
ro, zatímco v kostele vládl vlídný 
chládek. 

Nejsilnějším zážitkem koncertu, 
který pořádalo Sdružení obcí Hlu-
čínska ve spolupráci s městem Hlu-
čínem a římskokatolickou farností 
Hlučín, byla závěrečná společná 
píseň. Všichni se po ní opět shodli, 
že je to krásná tradice, kterou scho-
ly určitě chtějí zachovat. 

V dobrém světle se předvedla po-
řádající a největší hlučínská schola. 
„Máme třicet dětí a mě práce s ni-
mi moc baví. Těší mě, když chodí 
rády na sobotní zkoušky,“ prohlá-
sila novopečená vedoucí Eva Pe-
termannová, která sbor vede teprve 
půl roku. A nejspíše dobře, vzhle-

Nejkrásněji zazněla společná píseň

děti z hlučínské scholy dojaly zaplněný kostel.                     Foto: petra řezáčová

Žáci ZUŠ P. J. Vejvanovského 
v právě skončeném školním roce 
bodovali v krajských i celostátních 
kolech soutěží, ale také v národ-
ních a mezinárodních přehlídkách 
a festivalech. 

V celostátním kole soutěže ZUŠ 
ČR v Turnově získaly zpěvačky  
Klaudie Prchalová a Eva Peter-
mannová  v silné konkurenci dru-
hou a třetí cenu! Obě poté převzaly 
ocenění Reprezentant Moravsko-
slezského kraje. V krajském ko-
le stejné soutěže, které se konalo 
ve Frýdku-Místku, ve svých kate-
goriích vyzpívala Marie Jirásková 
první místo a Daniela Borovičková 
se propracovala na druhou příčku. 
Všechny talentované žákyně jsou 
ze třídy učitelky Marty Jiráskové.

V krajském kole soutěže ZUŠ ČR 
ve hře na dechové nástroje v Or-
lové vystoupala na příčku nejvyš-
ší Zita Maria Holod, která hraje na 
zobcovou flétnu. Klarinetisté Hana 
Zemková a Vojtěch Dostál obsadili 
druhé místo. Všichni ze třídy učite-
le Františka Plocka. Žáci Bohumíra 
Stoklasy, trumpetisté Pavel Roubal 
a Vojtěch Žolnerčík, získali v kraj-
ském kole první a druhé místo. 

Z národní přehlídky s názvem 
Mládí a Bohuslav Martinů, která se 
každoročně koná v Poličce, přivezli 
Zlatá pásma violoncellisté Jan Poš-
tulka a Marek Lipus ze třídy paní 
Ilony Kučerové. Jan Poštulka navíc 
obdržel Cenu poroty za provedení 
Beethovenovy skladby. Akordeoni-
stka Hanka Kosková z Dolního Be-
nešova se stala Osobností festivalu 
na Festiwalu Muzyki Instrumenta-
lnej v polském Rybniku. Porotu i 
posluchače si získala vynikajícím 
vystoupením v soutěži, ale i bez-
prostředním a skvělým výkonem 
na Koncertě laureátů. Tato mimo-
řádně nadaná akordeonistka je žá-
kyní učitelky Marie Osmančíkové.

Úspěšní byli v národní i mezi-
národní taneční soutěži v Brně na 
podzim a na jaře i mladí tanečníci 
ze třídy Kláry Krejčířové. V silné 
konkurenci obsadil František Solař 
s partnerkami druhé i třetí místo. 

„Jsme na žáky pyšní a samozřej-
mě jim děkujeme za skvělou repre-
zentaci školy, našeho města i kraje 
a České republiky. Poděkování za 
vynikající práci a vedení mimořád-
ně nadaných dětí ovšem patří i je-
jich pedagogům i korepetitorům!“ 
řekla ředitelka školy Eva Niedobo-
vá.                                             (red)

Mladí umělci vozí
do Hlučína vavříny 

Hlučín se zapojil  
do propaGační akCe rop 
moravskoslezsko tour  
de nejkačka.eu. 

Jedná se o propagační kampaň, 
kterou pořádá Regionální rada 
Moravskoslezsko, zodpovědná za 
uplatnění 20 miliard korun z evrop-
ských fondů v našem kraji. 

Tým Úřadu Regionální rady na 
koloběžkách postupně objede 130 
míst s evropskými projekty v Mo-
ravskoslezském kraji a ukáže ve-
řejnosti, co všechno se za posled-
ních sedm let v regionu změnilo k 
nepoznání z peněz Evropské unie.  

K týmu jsme se připojily i my, pra-
covnice úseku regionálního rozvoje 
Městského úřadu Hlučín, Lucie Ba-
rátová a Svatava Baránková. Sym-
bolicky jsme podpořily propagaci 
našich projektů a doprovodily tým 
na druhé etapě Tour, nazvané pří-
značně Prajská.

Cílem koloběžkové kampaně je 
autentickou formou reportáží, pří-
spěvků na blogu a komunikací na 
sociálních sítích (Facebook, Insta-
gram) přiblížit obyvatelům Morav-
skoslezského kraje přínosy přímo z 
prostředí projektů podpořených z 
Regionálního operačního programu 
Moravskoslezsko, popřípadě pěk-

ná a zajímavá místa v našem kraji. 
Ve stálé expozici Muzea Hlučínska 
Kdo jsou lidé na Hlučínsku proběh-
la první zastávka druhé etapy Tour. 

Ředitel muzea Metoděj Chrátecký 
provedl všechny účastníky expozi-
cí a poskytl poutavý komentář k dě-
jinám Hlučínska.  Poté jsme se ko-
loběhem přesunuli na Dětský ranč. 
Z něj jsme po krátké zastávce po-
kračovali k Muzeu Čs. opevnění v 
Darkovičkách. Odtud pokračoval 
tým dále po své trase a jeho putová-
ní můžete sledovat denně na blogu 
www.nejkacka.eu, na Facebooku 
a Instagramu.           Lucie Barátová

účastnice propagační akce 

Propagují novinky na turné 

první zastávka druhé etapy tour byla v muzeu Hlučínska.         Foto: lucie barátová

dem k tomu, co její svěřenci na se-
tkání předvedli. Pro ni byl nejsil-
nějším momentem, když mohla 
dirigovat 150 zpěváků při závěreč-
né společné písni Ať srdce mé Te-
be vítá. 

„Vybrala jsem tuto píseň, protože 
jsem si uměla představit, jak bude 
v tolika lidech znít. A opravdu by-
lo to mohutné, radostné,“ říká na 
závěr spokojená Eva Petermanno-
vá.                                            (red) 
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Prázdninový turnaj v pexesu po-
řádá ve středu 29. července Měst-
ská knihovna Hlučín. Zájemci se 
mohou zapsat do 15. července na 
dětském oddělení knihovny. Start 
turnaje bude v 10 hodin. Jinak bu-
de přes prázdniny knihovna otevře-
na pouze v pondělí od 8 do 12 a od 
13 do 17 hodin a ve čtvrtek od 8 
do 12 a od 13 do 18 hodin. Poboč-
ky v Bobrovníkách a Darkovičkách 
budou v červenci a srpnu uzavřeny. 

(red)  

Hrajme pexeso

Již tradiční dožínky se uskuteční 
v Darkovičkách 22. srpna. Přátel-
ská sousedská akce začne mší sva-
tou v 10 hodin v místním kostelíku. 
Ve 14 hodin pak vyjde slavnostní 
krojovaný průvod i se zemědělskou 
technikou z ulice Kozmické smě-
rem na místní fotbalové hřiště, kde  
se bude akce konat. Na programu 
budou ukázky práce místních dob-
rovolných hasičů, vystoupení sku-
piny Mona, hry a atrakce pro děti 
i dospělé a samozřejmě bohaté ob-
čerstvení.                                   (red)

dožínky chystají 
v darkovičkách

Hlučínské kino mír v září 
na CHvíli ožije. parta 
Hlučíňáku se neCHCe 
smířit s jeHo smutným 
osudem a proto se 
rozHodla, že do něj vrátí 
Filmové projekCe. 

Mohou být buď startem nové bu-
doucnosti kina nebo naopak roz-
loučením, to podle toho, jaký bude 
zájem. „Iniciativa za znovuotevře-
ní hlučínského kina vznikla z dů-
vodu určitého kulturního strádání, 
které jsme zaznamenali nejen mezi 
mladými. Především si ale vážíme 
toho, že se takový objekt v našem 
městě nachází, a to nás motivuje k 
aktivitě,“ vysvětlila jedna z aktérek 
nápadu Vendula Pospiechová. 

V září se tak v kině Mír uskuteč-
ní pět filmových představení, jedno 
pro menší, další pro větší děti, pak 
bude na programu výběr z aktuál-
ní české kinematografie, ze světo-
vé a film pro pamětníky. Pořadatelé 
si kino pečlivě prohlédli, aby zjisti-
li, kolik práce je napřed čeká. A slí-
bili, že s úklidem osobně pomohou. 
V budově není v provozu sociální 
zařízení, musí navíc organizáto-

Hlučínské kino ožije, na chvíli

ři zajistit mobilní toalety a cisternu  
s vodou. Na zajištění filmových 
projekcí dostali grant z města. 

„Jsme zvědaví, jaký bude zájem o 
projekce v kině, které je ve velmi 
špatném technickém stavu. Disku-
ze, co s objektem, ke kterému ne-

máme zajištěn příjezd, vedeme ne-
ustále. Investice do jeho opravy by 
byla obrovská, město teď na ni ne-
má,“ povzdechla si místostarostka 
Blanka Kotrlová. Na návštěvu ně-
kterého z filmů v atmosféře staré-
ho kina se osobně těší.            (iga)

organizátoři iniciativy za znovuotevření hlučínského kina vendula pospiecho-
vá (uprostřed), pavel konečný a Hana růžičková už byli zkontrolovat interiér 
kina. jejich obdiv vyvolaly staré promítačky.                        Foto: ivana Gračková 

Student stavební fakulty VUT 
Brno Radim Kučera z Hlučína si 
za svou diplomovou práci vybral 
zpracování projektu s názvem Ar-
cha - Yacht Club Hlučín. 

Zatímco jachtaři hledají mladé 
adepty svého vodního sportu, na-
daný architekt pro ně vymyslel no-
vé sídlo. Se svou prací se umístil 
na druhé příčce v soutěži Stavby 
s vůní dřeva a vyhrál cenu odbor-
né poroty Dřevěná stavba roku v 
kategorii návrh moderních dřevo-
staveb. Jeho projekt se teď před-
stavuje na různých stavebních vý-

stavách, veletrzích a konferencích, 
čímž propaguje město Hlučín. Ob-
jekt pochopitelně umístil do areá-
lu hlučínské štěrkovny. „Navržený 
objekt Yacht Clubu zahrnuje ubyto-
vaní, stravování a víceúčelové kon-
ferenční prostory. Konstrukčně se 
jedná o systém využívající kombi-
naci dřeva a betonu. Výrazný vliv 
na koncepci stavby měla požární 
bezpečnost, požadavky na nízkou 
energetickou náročnost a na opti-
malizaci vnitřních prostor z hledis-
ka akustiky a denního osvětlení,“ 
řekl Radim Kučera.                 (red) 

Student navrhl snový
objekt pro Yacht Club
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bažina = slatina, močál, 
Hať, blato? niC z toHo. 

U nás v Darkovičkách je to od po-
sledního květnového víkendu BÁ-
JEČNÁ, AKČNÍ, ŽÁDANÁ I NÁ-
PADITÁ AKCE.  Nápad vznikl při 
jednom setkání Klubu rodičů, kte-
rý při naší škole s obdivuhodným 
nadšením a nasazením pracuje.  
A oč vlastně šlo?

 V první fázi o průzkum, kolik ro-
dičů chce společně s dětmi strávit 
jedno odpoledne túrou, hrami, dob-
rodružně a třeba i s nocováním pod 
stanem. Zájem byl obrovský, takže 
padlo rozhodnutí: Jdeme do toho.

Po sobotním obědě a po lijáku, 
který to snad chtěl překazit, dostá-
vají všichni příchozí optimisté ma-
pu a kartu pro potvrzení, že absol-
vovali úkoly na všech stanovištích. 
Odevzdávají se dobroty k snídani, 
spací pytle – v cíli prý budou po-
stavené velké vojenské stany -  a 
všichni se vydávají s téměř hodi-
novým zpožděním na cestu. Zatím 
netuší, co je na stanovištích čeká. 
Vědí jen, že budou sbírat klíčová 
slova. 

Za chvíli už se rozpomínají, jak 
shluky teček a čárek nahradit pís-
meny, jak přenést raněného na 
stoličce z rukou, z čeho asi vznikla 
živá voda a jak se jmenují stromy a 
kytky, které cestou míjejí. A přitom 

bažina v darkovičkách není močál ani hať
ky jako na povel trhají a jejich cá-
ry odplouvají tam, kde o bažině ne-
mají ani ponětí.

 Všichni si dají vlastnoručně ope-
čený párek. A ti, kterým se ještě 
nepodařilo dát dohromady pokřik 
či básničku z klíčových slov na-
sbíraných cestou, dokončují svůj 
úkol. Neuvěřitelné. I po únavném 
pochodu, lehce promáčení, zablá-
cení a možná i trochu bolaví (aby 
ne, když nás jindy skoro všude vo-
zí auta), vytvářejí hotové perly. 
Například: Cesta, dobrodružství, 
Oheň, tým, Chvíle překvapení, To 
je náš cíl. Ani další nezaniknou  
a ty nejoriginálnější najdou místo 
na školní nástěnce, kde nám až do 
dalšího ročníku nadmíru vydařené 
akce budou připomínat jedno ne-
všední jarní odpoledne.

    Partě nadšených rodičů touto 
cestou upřímně a s obdivem děku-
jeme také za pořádání všech tradič-
ních akcí, jako jsou maškarní plesy, 
oslavy dne dětí s názvem Darko-
vičky se baví, za finanční podporu 
akcí pořádaných školou, za sháně-
ní sponzorů. 

Přejeme, ať je těší neotřelé nápa-
dy a ať se jim daří uskutečňovat 
i to, co na první pohled vypadá ja-
ko nemožné.                  

Eva Blažková
učitelka 

ZŠ a MŠ Hlučín - Darkovičky

Zajímavý zájezd do Velké Britá-
nie absolvovala v květnu naše třída 
z Gymnázia Josefa Kainara. Po tro-
chu úmorné čtyřiadvacetihodinové 
cestě autobusem jsme dorazili do 
Oxfordu. 

Prošly jsme celé univerzitní město 
a těšili se, až se tady za pár let vrátí-
me studovat. Další dny jsme navští-
vili Stratford, Stonehenge, králov-
ské město Windsor a samozřejmě 

Londýn. Byli jsme ubytováni u an-
glických rodin, a tak jsme mohli na-
vázat přátelství a zlepšit si svou an-
gličtinu. 

Každý den dopoledne probíha-
la výuka angličtiny s lektory, kteří 
nás naučili mnoho nových slovíček. 
Celý zájezd nám počasí přálo, kro-
mě posledního dne. 

Při návštěvě Londýna nám pršelo 
od rána do večera. Někteří z nás by-

li původně tak odvážní, že se roz-
hodli pro plátěnou obuv, takže pak 
celých devět hodin brouzdali uli-
cemi Londýna, jako by se brodili 
rybníkem. I přes tuto nepříjemnost 
jsme si cestu náramně užili. Žádné-
mu z nás teď v mobilu nechybí zá-
kladní fotky s červenou budkou, 
Tower Bridge či gardistou. 

Monika Wanderburgová
studentka 2. A 

Jak gymnazisté vyrazili na cesty po Angli
Týden her, legrace, testování do-

vedností, milých příběhů, písní, ale 
též dobrého občerstvení chystá Ro-
dinné centrum naděje. 

Od 13. do 16. července nabídne 
denně od 14 do 16 hodin zdarma 
program pro děti od čtyř let, od 18 
hodin pro dospělé. Připravovat ho 
bude spolu s partnerskou církevní 
komunitou, která do Hlučína při-
jede z Washingtonu. Uvítání přátel  
z Ameriky je připraveno na 12. čer-
vence v 18 hodin. V pondělí vy-
čer vystoupí písničkářka Anna Joy 
Walker, v úterý se bude ve 13 hodin 
sázet strom přátelství a poté pro-
běhne worshop s názvem Výchova 
úspěšných dětí v prostředí pečující 
rodiny. Středeční večer bude věno-
ván hrám pro celé rodiny a čtvrtek 
evangelizační službě s podtitulem 
Čas pohody a zakoušení Boží úžas-
né lásky. Rodinné cetrum najdete  
v Hlučíně v ulici 1. máje 2.       (red)

Centrum zve na
večery s přáteli z USA

objevují krásné stezky a studánky v 
lesích mezi Darkovičkami a Koz-
micemi, blíže poznávají ty, se kte-
rými se zatím jen náhodně potká-

vali. Drží krok s lidmi, které dříve 
jen míjeli. Provází je chvíli slunce, 
chvíli déšť. Pořád dokola. 

Po příchodu do cíle se ovšem mra-

skupinka studentů na výletě ve stratfordu.          Foto: bohumír tokař 

legrace nechyběla ani u přenášení raněného. určitě i proto, že se to naštěstí 
obešlo bez skutečných úrazů.                  Foto: archiv
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miCHaela lindovská z 
Hlučína slavila úspěCH 
s praCí zatoulané 
náHrobky. vyHrála s ní 
krajskou soutěž. 

Devatenáctiletá studentka Micha-
ela Lindovská poslala do soutěže 
Dotyky války v Moravskoslezském 
kraji, kterou v dubnu pořádalo 
Gymnázium Olgy Havlové v Os-
travě, zajímavou práci o náhrob-
cích z židovského hřbitova v Hlučí-
ně. Doplnila ji vlastními akvarely.  
A bodovala! V soutěži, jejímž cí-
lem bylo připomenout historic-
ká místa a jedinečné lidské osudy 
spjaté se II. světovou válkou, získa-
la první místo. 

„O příběh s hledáním náhrob-
ních kamenů, které odvezli nacis-
ti, se laskavě se mnou podělil hlu-
čínský patriot, architekt Mojmír 
Sonnek. Ve své práci jsem tak díky 
jeho vyprávění zachytila historii ži-
dovského osídlení v Hlučíně, které 
se datuje od 1. čtvrtiny 18. století,  
a osudy místního židovského hřbi-
tova“ vypráví dnes nadšeně Micha-
ela Lindovská. 

Popisuje, kterak se v 2. polovině 
předminulého století populace Ži-
dů výrazně rozrostla, ale na začátku 
minulého století, kolem roku 1910 
až 1912 se většina z nich přestěho-
vala do Ostravy za lepším živoby-
tím. V Hlučíně zůstal v Rovinách 
židovský hřbitov založený už v ro-

ce 1814. Nacisti ho ale v roce 1943 
zlikvidovali. Staré, nepoužitelné 
náhrobky s nápisy odklidili nezná-
mo kam. Po válce se bývalý židov-
ský hřbitov využil k pohřbení pad-
lých z celého okolí. V hromadných 
hrobech skončily ostatky 3500 rus-
kých a tisícovky německých mrt-
vých. Nakonec se v roce 1948 bý-
valý židovský hřbitov proměnil na 
hřbitov Rudé armády. Ostatky Ži-
dů, které se při kopání objevily, 
skončily na jedné hromadě. Zasy-
paly se hlínou a na místě vznik-
la mohyla. Na židovský hřbitov si 
později nikdo nevzpomněl. Z kon-
centračních táborů se ze třiceti Ži-
dů žijících v Hlučíně vrátila jen jed-
na žena. Staří lidé vymřeli a mladí 
o tom neměli ponětí. 

Obyvatelé nazývali mohylu Ruský 
kopec a využívali ho jako místo pro 
dětské zimní radovánky. Po osudu 
náhrobků začal pátrat až hlučínský 
historik Udo Wanderburg, později 
se k němu připojil Mojmír Sonnek. 
Nakonec se mu podařilo náhrobky 
najít v příkopu u studny v ochran-
ném pásmu vodovodu budovaném 
v letech 1938 až 1945. Byly zane-
sené hlínou a zarostlé trávou. By-
lo jich kolem šedesáti. Město poté 
převedlo pozemek židovské obci. 
Uprostřed se jako symbol vztyčil 
1,5 tunový kvádr s vyřezanou Da-
vidovou hvězdou a nápisem: Ži-
dovský hřbitov v Hlučíně - založen 
1814 - zničen nacisty 1943. Kolem 

zatoulané náhrobky zajistily první místo

michaela lindovská na obnoveném židovském hřbitově.                         Foto: archiv

akvarel, kterým michaela lindovská doprovodila svou práci o pátrání po zmi-
zelých náhrobcích. 

se usadily celé nepoškozené kame-
ny, mohyla se obložila úlomky. „Ži-
dovský hřbitov tak byl částečně ob-
noven v roce 2008,“ líčí Michaela 
Lindovská neobvyklou historii. Je 
jasné, že díky jedné práci přibyla 

dívka, pro kterou historie není jen 
přehledem čísel, jmen a dat, jež je 
třeba nabiflovat. Že jsou to také pří-
běhy konkrétních lidí, které mohou 
být poučením, či dokonce výstra-
hou pro dnešek.                           (red) 

Výtvarnou soutěž pro tříkrálo-
vé koledníky pořádá v létě Chari-
ta Hlučín. Koná se od 1. června a 
účastníci mohou posílat své obráz-
ky až do 30. září. 

Tématy soutěže jsou Tříkrálová 
sbírka a Dobrý skutek. Zúčastnit se 
mohou všichni tříkráloví kolední-
ci do 14 let. Porota bude hodnotit 
obrázky rozdělené do pěti kategorií 
podle věku. Soutěžící si musí zvo-
lit jedno ze dvou témat a nakreslit 
nebo namalovat k němu obrázek na 
papír ve formátu A4. Použít mů-
že jakoukoliv výtvarnou techniku. 
Výjimkou jsou fixy a propisovací 
tužky všeho druhu. Obrázek je po-
třeba doručit na Charitu Hlučín, a 
to buď osobně (případně po někom 
poslat), nebo poštou na adresu Cha-
rita Hlučín, U Bašty 275/3, 748 01 

Hlučín.  Musí být na druhé straně 
označen jménem, příjmením, vě-
kem a adresou bydliště autora a ta-
ké jménem a příjmením zákonného 
zástupce dítěte s jeho vlastnoruč-
ním podpisem. Tím dává zákonný 
zástupce souhlas se zpracováním 
uvedených osobních údajů a s pra-
vidly soutěže včetně vystavení ob-
rázku. Vítězové jednotlivých ka-
tegorií obdrží hodnotné ceny, ale 
oceněni budou všichni účastníci. 

O výsledcích bude rozhodovat ne-
závislá porota složená z odborníků 
a zástupců Charity Hlučín. Vyhla-
šovat se budou v pondělí 9. listo-
padu na slavnostní vernisáži v pro-
storách hlučínského zámku. Tam 
pak budou všechny soutěžní obráz-
ky od 9. do 20. listopadu vystave-
ny.                                            (red) 

Tříkráloví koledníci soutěží 
v malování dobrých skutků

První ročník Gulášfestu spojený s 
Country dnem se uskuteční na hlu-
čínské štěrkovně 15. srpna.  „Před-
pokládáme,  že soutěže o nejlepší 
guláš se zúčastní tak deset týmů,“ 
řekl pořadatel akce Jiří Janda. 

Zájemci o účast v soutěži už se 
mohou začít hlásit. Bližší info na-
jdou na www.countrygulas.cz. Tý-
my začnou vařit během dopoledne, 
kolem poledne už budou moci ná-
vštěvníci koupit první vzorky, aby 
se mohli zapojit do hodnocení. Sa-
mozřejmě nebude chybět nabíd-
ka piva, kterým se guláš musí za-
lít. V 15 hodin se bude vyhlašovat 
nejlepší guláš.  Nabídku gulášů do-
plní i místní hospody. Odpoledne 
pak na štěrkovně zpestří vystoupe-
ní folkových a country kapel. Pro-
gram vzniká ve spolupráci s Count-
ry rádiem.                                       (iga)

Chystá se první
hlučínský Gulášfest

Hledají se jachtaři

Yacht Club MCHZ Ostrava, který 
má loděnice na štěrkovně v Hlučí-
ně za areálem směrem na Kozmice, 
hledá mladé nadšence pro zajíma-
vý vodní sport. Budoucí jachtaři, 
kterým je minimálně osm let, se 
mohou hlásit telefonicky u hlavní-
ho trenéra Ivana Kantorika na čís-
le 603 159 922. „Tréninky míváme 
vždy v pondělí od 15 hodin, ale teď 
o prázdninách nebudou zcela pra-
videlně. Ovšem úplným začáteční-
kům se budu muset stejně zpočátku 
věnovat individuálně, takže zájem-
ci se mohou ozývat už teď,“ ře-
kl trenér. Klub má k dispozici ma-
lé plachetnice, na kterých se děti 
učí základy plachtění, vázání uzlů, 
ovládání lodi. Svěřenci klubu jezdí 
na závody po celé republice. Je me-
zi nimi dokonce i Vendula Škrač-
ková, která má titul mistryně ČR  
v jachtingu.                                 (iga)
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Cirkus trochu jinak přiveze na 
Štěrkovnu Open Music zábavu pro 
celé rodiny. Naplní veselými vy-
stoupeními dětskou scénu ČEZ 
Cirkulum Art.  „Celé okolí zaplaví 
barevný rej kejklířů a klaunů. Děti 
i rodiče si vyzkouší tradiční cirku-
sové disciplíny. Návštěvníky čekají 
ozvučená a moderovaná cirkusová 
stanoviště, klaunská vystoupení z 
našeho repertoáru, výtvarná dílna a 
další doprovodný program,“ slibu-
je za Cirkus trochu jinak produkční 
Nela Chamrádová. 

Umělecké sdružení kejklířů, žon-
glérů, provazochodců, artistů, klau-
nů a půvabných tanečnic připraví 
především cirkusový workshop s 
názvem Přijel k nám cirkus. Zájem-

ci se v něm budou učit cirkusové fí-
gle, kostýmovaní animátoři vše ná-
zorně předvedou a naučí, jak třeba 
roztáčet talíře, chodit po prova-
zochodecké konstrukci, točit s hu-
la hoop a nebo žonglovat. Přijede 
i zvířátkový kolotoč pro nejmenší. 

Akrobati předvedou poetický pří-
běh plný artistických kousků včet-
ně akrobacie na šálách, prova-
zochodecké etudy a hravé žongláže 
v mnoha obměnách. Oblíbené jsou 
kouzelné klaunice předvádějící pá-
rovou akrobacii propojenou s tan-
cem s hula hopem, roztáčením 
talířů a žonglováním s míčky a ku-
želkami. Vše doprovodí Cikopho-
nix kapela, první cirkusová hudeb-
ní skupina v Česku.                (iga)  

město Hlučín se stává 
poprvé v Historii 
HudebníHo Festivalu 
štěrkovna open musiC 
jeHo Generálním 
partnerem. 

Zastupitelé na svém červnovém 
zasedání schválili dotaci na je-
ho pořádání ve výši 100 tisíc ko-
run, dalších 20 tisíc korun město 
poskytne na doprovodnou dětskou 
scénu ČEZ Cirkulum Art. Doposud 
je to nejvyšší finanční podpora této 
kulturní akci. 

„Štěrkovna Open Music je největ-
ší, tradiční kulturní akce v Hlučí-
ně, na kterou chodí každý rok nejen 
místní lidé, ale sjíždějí se i návštěv-
níci ze širokého okolí. Je v zájmu 
města, aby se na štěrkovně i nadá-
le konala, a to v reprezentativním 
rozsahu,“ komentovala finanční 
příspěvek místostarostka Hlučína 
Blanka Kotrlová. 

„Město Hlučín jako generálního 
partnera velmi vítám, partnerství je 
logické, festival potřebuje takto sil-
nou podporu, díky ní se může dá-
le rozvíjet,“ konstatoval pořadatel 
David Moravec. 

Jedenáctý ročník festivalu se 
uskuteční na 
břehu hlučín-
ského jezera v 
pátek 31. čer-
vence a v so-
botu 1. srpna. 
Součástí pro-
gramu bude i 
letošní jediný festivalový koncert 
kapely Divokej Bill v Moravsko-
slezském kraji. Mezi dalšími hvěz-
dami festivalu budou také sloven-
ská zpěvačka Jana Kirschner či 
kapela Vypsaná fixa. „V posledních 
dnech potvrdila svou účast i polská 
hvězda Akurat, skupina pocházejí-
cí z Bialsko Biale, která je v sou-
časnosti jednou z nejčastěji koncer-

Hlučín se těší na svůj největší festival

jedenáCtý ročník 
Festivalu se 
uskuteční na břeHu 
HlučínskéHo jezera v 
pátek 31. červenCe a v 
sobotu 1. srpna.

„

tujících kapel v Polsku, hraje často 
i v zahraničí včetně České republi-
ky,“ uvedl dále Moravec. Její styl 
je mixem punk rocku, reggae a po-
pu i ska. 

Letos bude mít festival tři scé-
ny, přičemž třetí 
scéna je novin-
kou.  „Na Shock 
Stage dáme na 
festivalu poprvé 
prostor i moder-
ní taneční hud-
bě. Tento kon-
cept zkoušíme a 

už napoprvé bude na pódiu nejlepší 
československý Dj Robert Burian 
ze Slovenska,“ informoval David 
Moravec. Klasická hlavní scéna 
bude patřit velkým hvězdám české, 
slovenské a polské hudby, ale také 
kapelám, které jsou méně známé, 
popřípadě regionální. Druhá scé-
na ČEZ Cilkulum Stage je určena 
pro děti. „Máme ji už třetím rokem. 

Hlavně proto, že chceme být festi-
valem pro celé rodiny, který si za-
kládá především na pohodové at-
mosféře,“ doplnil Moravec. 

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 Hospoda 56 v 
Hlučíně. Cena za vstupenku na oba 
dny je 440 korun. 

Na místě bude možné koupit 
i vstupenky na jeden den, v pá-
tek přijde lístek na 320, v sobotu 
na 360 korun. Vstup na oba festi-
valové dny přijde v den zahájení 
festivalu na 600 korun. Informa-
ce o programu a všech účinkují-
cích zájemci najdou na www.ster-
kovnamusic.com. V minulosti byl 
o festival velký zájem, v roce 2013 
pořadatelé zaznamenali 2800 ná-
vštěvníků, loni jich bylo dokonce 
již 3500.                  Ivana Gračková

Festival se rozrůstal postupně, dnes na něj chodí v průměru 3800 návštěvníků. jeho největší devízou je atmosféra.                     Foto: archiv štěrkovna open music 

Cirkus pobaví celou rodinu, klauni naučí třeba žonglovat

velký úspěch sklízejí kouzelné klaunice.            Foto: archiv Cirkusu trochu jinak
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Jediný koncert bude mít letos ka-
pela Divokej Bill na Moravě. A to 
na festivalu Štěrkovna Open Mu-
sic. Pořadatelé jsou rádi, že se jim 
podařilo do Hlučína populární mu-
zikanty pozvat, její fanoušci se těší. 
Co skupina na festivalový koncert 
chystá, prozradil kytarista Roman 
Procházka.  

Na co se mohou těšit návštěv-
níci hlučínského festivalu, kteří 
přijdou na váš koncert? 

Chystáme nějaké zajímavosti, 
pro letošní koncerty jsme sestavi-
li speciální playlist, kde jsou jak 
stare songy, známé hity, tak i při-
dáme čtyři nové písně z připravo-
vaného nového alba. Samozřejmě 
nějaké překvapení máme, ale bu-
deme radši, když se lidi přijdou sa-
mi podívat a užijí si večírek s Divo-
kým Billem. 

Několik let jste prý odolávali 
pozváním do Hlučína, přijali jste 
ho až letos. Proč?  

My jsme neodolávali, ale má-
me nastavenou koncertní strategii.  
V roce 2012 jsme měli více jak roč-
ní pauzu a rok poté jsme jeli samo-
statné turné. Loni jsme v okolí hrá-
li, ale bohužel na jiných akcích. A 
letos jedeme pouze dvanáct kon-

Kdysi jsme tak seděli v Bruntále s 
klukama z hlučínské kapely Lybar 
Band, které jsem dělal manažera, a 
začali uvažovat o koncertě, co by 
se odehrál na hlučínské štěrkovně, 
na který bychom přizvali pár sku-
pin z Ostravy. Nakonec jich přije-
lo osm a přišlo na 900 návštěvníků. 

Kapela Lybar Bar dnes už neexis-
tuje, ale díky ní vlastně vznikl fes-
tival, který píše už svůj jedenáctý 
ročník.  Za tu doby měl své hodně 
hořké chvíle, o které se nejčastěji 
postaralo počasí. Nejhorší to bylo  
v okamžiku, kdy z nebe padaly pro-
vazy vody, lidé se po kotníky bro-
dili v bahně, byla zima a nepříjem-
né počasí odradilo i ty, kteří už měli 
koupený lístek. Festival toto poča-
sí zažil několikrát a vždy to zname-
nalo výraznou ekonomickou ztrátu. 
Špatně se mu dařilo i v době, kdy 
se projevily důsledky ekonomické 
krize, takže jsme měli velký nedo-
statek peněz od partnerů. V tako-
vých okamžicích jsem si několikrát 
řekl, že to je naposledy, co festival 
dělám. Taky jsme se jednou pořád-

Přijďte si parádně užít divoký večírek s divokým billem 

certů. Na hlučínském festivalu bu-
de jeden z nich, tak se moc těšíme. 

Kdo propásne vaše vystoupení v 
Hlučíně, kde nejblíže si vás bude 
moct naživo poslechnout? 

Jelikož jsme pro letošek vybrali 
pouze omezené množství koncertů, 
tak v Moravskoslezském kraji hra-
jeme jen u Hlučíně. Nejblíže potom 
ve Vizovicích na Trnkobraní. Jinak 

zájemci vše najdou na našem webu 
www.divokejbill.cz 

Plánujete nějaké speciality? 
Pro naše fanoušky připravuje-

me speciální koncert u nás doma 
v Úvalech, který se koná 15. srpna. 
Odehrajeme na něm dvouhodino-
vý set a máme připravenou skvělou 
show a spoustu překvapení, která 
budeme postupně vypouštět na náš 

web a nebo Facebook. Tak pozor-
ně sledujte. 

Jak zatím vypadá vaše léto? 
Máme za sebou čtyři koncerty  

a vše proběhlo skvěle. Máme dlou-
hý seznam pecek, na každém kon-
certu z něj vybíráme podle délky. 
Takže se vlastně pořád něco mění. 
I hlučínský koncert bude určitě ori-
ginál.                    Ivana Gračková

kapela divokej bill.                Foto: marek žídek

Jak se rodil festival aneb co nás povzbudí

ně zapotili kvůli kapele Nightwork. 
Měla vystupovat už ve čtvrtek  

a právě kvůli ní se festival rozros-
tl na tři dny. Ráno před vystoupe-

ním jsme dostali informaci, že sku-
pina nedorazí. 

Kluci se nachladili v ZOO, kde tý-
den žili ve výběhu. Během hodiny 

jsme museli za jednu z hlavních 
hvězd najít náhradu. Podařilo se. 

Přijel Kryštof, který byl tenkrát 
na počátku současné vlny popula-
rity. Muzikanti se hecli, když měli 
být ten záskok, a odehráli naprosto 
skvělý koncert. Myslím, že hodně 
lidí na něj dodnes vzpomíná. No  
a to jsou ty chvíle, kdy si zase ří-
kám, že děláme práci, která má 
smysl. Když vidím, že se pod po-
diem baví tisíce lidí, spadne ze mě 
veškerá únava, vytratí se pochyb-
nosti. Letos navíc přišlo velké po-
vzbuzení ze strany města Hlučín. 
Je příjemné vědět, že i politická re-
prezentace vnímá festival Štěrkov-
na Open Music jako akci, na kte-
rou může být Hlučín hrdý, který k 
městu za jedenáct let neodmysli-
telně patří. 

Takže po všech pochybách i po-
chybeních, kterým se člověk při 
pořádání takové sešlosti prostě ne-
vyhne, startujeme do další desítky 
s celou parádou. 

David Moravec
pořadatel  

takhle vypadá festivalová pohoda.                Foto: archiv štěrkovny open music 
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NOVÉ KROUŽKY V DDM HLUČÍNĚ

Hra na Flétnu ddm  (pro 1. stupeň zš)

Hravé Cvičení s prvky jóGy ddm (1. – 3. třída)

taneční aerobiC ddm  (pro školní děti)

NOVÉ KROUŽKY NA ŠKOLÁCH

keramiCký klub  zš bobrovníky divadelní kroužek zš vřesina

poHybové Hry zš bobrovníky Flétna  zš vřesina

poHybové Hry zš rovniny Florbal zš vřesina

rybolovná teCHnika zš rovniny keramika  zš vřesina

divadelní kroužek  zš darkovičky mladý teCHnik voltík zš vřesina

Flétna  zš darkovičky výtvarný kroužek zš vřesina

keramika  zš darkovičky míčové Hry (od 11 let) zš HorniCká

skautíCi    zš darkovičky badminton (pro 2. stupeň zš)  zš HorniCká

HUDBA

Hra na kytaru i. začátečníCi ddm

Hra na kytaru ii. mírně pokročilí ddm

Hrátky s Hudbou rodiče s dětmi od 2 let ddm

SPORT, BOJOVÁ UMĚNÍ, ŠACHY

Florbal zš HorniCká rybářský ddm - začátečníCi

judo i. -začátečníCi (pro 1. stupeň zš) ddm rybářský ddm - pokročilí

judo  ii. - pokročilí ddm stolní tenis ddm - začátečníCi

karate, kunG-Fu ddm od 15 let stolní tenis ddm - pokročilí

poHybová školička s tetou editou ddm (od 3 let) šaCHy ddm

poHybové Hry zš HorniCká  (1. – 4. třída) taekWon do zš HorniCká

VÝTVARKA, KERAMIKA

keramiCký klub  ddm (pro školní děti) výtvarné tvořeníčko i. začátečníCi,děti od 4 let ddm

keramiCký občasník  ddm (rodiče s dětmi) výtvarné tvořeníčko ii. pokročilí, děti od 5 let ddm

keramika  i. ddm (pro školní děti) výtvarný občasník ddm

keramika  ii. ddm (pro školní děti) výtvarný kroužek Haťánek zš Hať

klub patCHWork ddm (pro dospělé,  1 X měsíčně) tvořivý svět i. (pro 1. stupeň zš) ddm

výtvarná dílna  ddm (pro školní děti) tvořivý svět ii. od 10 let  ddm

výtvarné činnosti i.zš bobrovníky (1. – 2. třída) výtvarné činnosti ii. zš bobrovníky (3. – 5. třída)

OSTATNÍ, TECHNIKA, ŠKOLIČKA

detektivní klub ddm (2. – 4. třída) leteCký a lodní modelář ddm (9 – 15 let)

GraFika a FotoGraFie pro amatéry ddm  od 10 let klub maminek s dětmi od 1 roku ddm

jevištník – dramatiCký kroužek pro děti 1. stupně zš školička i. děti od 3 let ddm

kroužek elektroniky a radioteCHniky ddm 
(pro děti od 10 let)

dům dětí a mládeže Hlučín

KROUŽKY 2015/2016

dům dětí a mládeže Hlučín, zámeCká 6, Hlučín; WWW.ddmHluCin.Cz, WWW.FaCebook.Com/ddmHluCin, 
mail: inFo@ddmHluCin.Cz

DůM DĚTÍ A MLÁDEŽE HLUČÍN PřEJEM VŠEM KRÁSNÉ PRÁzDNINY A SLUNEČNÉ LÉTO
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v květnovém čísle 
HlučínskýCH novin jsem 
psal o deCHové kapele 
leo staňka. tentokrát 
byCH CHtěl připomenout 
deCHový orCHestr 
leopolda tvrdéHo z 
bývalé dlouHé vsi.

Jak je vidět na fotografii, orchestr 
už byl sehraný v roce 1947. Toho 
roku 1. května poprvé veřejně vy-
stoupil. Začátek neměl kapelník 
Tvrdý jednoduchý, neboť chyběly 
hudební nástroje. Osvobozenecké 
armádě se totiž nablýskané kousky 
líbily, tak si je vojáci prostě odnes-
li. Kapelník proto postupně hudeb-

ní nástroje pro některé muzikanty 
nakoupil. A ti je pak spláceli z ho-
norářů za vystoupení. Doba neby-
la lehká. Když třeba začali nacvičo-
vat československou hymnu, hráli 
ji zpočátku falešně. Proto chodili 
na zkoušky do pískovny na konec 
Vinohradské ulice a později do sto-
doly Leopolda Tvrdého, aby je ná-
hodou někdo neslyšel a nastupující 
politická garnitura nedošla k názo-
ru, že ji tak nelibě hrají schválně. Ji-
nak probíhaly zkoušky orchestru na 
nádvoří za domem kapelníka Tvr-
dého. Na první veřejná vystoupení 
kapelník zakoupil každému muzi-
kantovi bílou lodičku místo čepice. 
Podle toho je pak posluchači po-

znávali. Orchestr rozdával radost, 
při jeho muzice lidé zapomínali na 
těžká válečná léta. 

Za pomoci několika pamětníků, 
hlavně Karla Pravdy, se mi povedlo 
zjistit mnoho jmen, zejména mlad-
ších muzikantů. Jen tři jména ne-
vím. Ale věřím, že hudebníky ně-
kdo pozná a jména mi sdělí. Pokud 
některá jména nesouhlasí, omlou-
vám se. Je těžké po tolika letech 
hlavně ty mladé poznat.

Budu rád, když se dovím ta správ-
ná. Nejprve Leopold Tvrdý a poz-
ději Leo Staněk vychovali hodně 
muzikantů. Bude dobré, když si je-
jich muzicírování dokážeme připo-
menout.                         Josef Hlubek

Orchestr Leopolda Tvrdého: 
dělali dobrou muziku!

první řada: ?, josef středula,  josef břemek (tehdy z písečné ulice), leo vojtek. 
druhá řada: alfréd vitásek, bohumír kladiva, rudolf kubin, erich ulrich, Wolfgand thimel, leo kruška, karel kuchejda, 
josef jazvec, Gerhard tomíček, josef ostárek, josef mučka, alfréd kuchejda, reinhold kubina.
třetí řada: slávek jelen, teofil barták, jindřich čekala, karel prchala, František pravda, otakar vícha,  eduard skaba, 
arnošt kladiva, Hubert ulička, jan skaba, bohumír pavlorek, josef mucha.
čtvrtá řada: ?, ?, jan velc, lidie tvrdá, leopold tvrdý, ingeborg tvrdá, čeněk Homola, norbert studnitzký, karel čekala.

Foto: archiv

Rada města Hlučína, 
konaná dne 1. června 2015, 

rozhodla o záměru Města 
Hlučína prodat formou 

výběrového řízení 

pozemky parc. č. 639 
a parc. č. 640/5 

včetně budovy bývalého 
kina mír, které je jejich 

součástí, vše v k. ú. Hlučín,

- s požadavkem doložení 
bezdlužnosti žadatele 

vůči městu Hlučínu,

- obálkovou metodou
s určenou minimální kupní

cenou ve výši 1.878.000,- kč,

- s termínem ukončení
podávání nabídek - dne 

10. 08. 2015 do 17:00 hod.

bližší informace a informace
k povinným údajům, které 
musí nabídka obsahovat, 

budou zájemcům 
poskytnuty na odboru 

městského majetku 
měú Hlučín, p. kosmová 

tel.: 595 020 263 
(e-mail: kosmova@hlucin.cz). 

informace k povinným 
údajům jsou taktéž uvedeny 
na úřední desce měú Hlučín.

Ráda bych jménem mého man-
žela, který je cizinec a neumí moc 
dobře česky, reagovala na Den se 
složkami integrovaného záchran-
ného systému, který se konal na 
hlučínské štěrkovně 29. května. 

Akce byla velmi vydařená. Man-
žel, který má srovnání se zahrani-
čím, byl překvapen, na jaké profe-
sionální úrovni vše probíhalo. Můj 
syn, o kterém jsem si myslela, že 
ani ještě neumí pořádně mluvit, 
teď neustále vypráví o svých zážit-
cích ze štěrkovny. Oči se mu doslo-
va rozzáří, když mluví o hasičích 
a policistech. Musím říci, že moji 
kluci si to parádně užili. Proto dě-
kuji za hezky strávené dopoledne.

Patricie Ure
obyvatelka Hlučína 

Ve srovnání
Hlučín obstál 

Bylo jaro a přišlo poděkování Lu-
káši Krčkovi zato, jak krásně v Hlu-
číně zorganizoval hudebně scénické 
provedení Křížové cesty. 

Mezitím se aktivní Hlučíňan podí-
lel i na stavbě slámového velikonoč-
ního zajíce vedle kulturáku a taky se 
naotravoval s hromadou dalších ná-
padů, které se nikdy dříve v Hlučí-
ně nedělaly, pročež budily rozpaky a 

dokonce obavy. Rozhodl se přitáh-
nout divadlo do Hlučínské pivnice u 
Bětky a taky udělat hudební party na 
radnici. Tedy pardon, na dvoře rad-
nice. Dnes se dá zvolat: Sláva jeho 
zarputilosti a otravnosti.

 Havlova Audience s Norbertem Li-
chým v hlavní roli byla v hospodské 
atmosféře prostě báječná a dokonce 
sám starosta si nemohl vynachválit 

Rathaus party o jedné červnové no-
ci. Lukášovi se podařilo dvojí: uspo-
řádat výborné, nekomerční kulturní 
akce a zlomit nedůvěru k novinkám. 
Poklona patří jemu i všem, kteří na-
šli odvahu a neobvyklé nápady pod-
pořili, ať už to byli radní a hlavně 
místostarostka Blanka Kotrlová, ne-
bo Běta Balejková z proslulé hlučín-
ské pivnice.           Ivana Gračková

GLOSAn
Lukáš Krček předvedl neuvěřitelný hlučínský hattrick



většině kategorií a s několikamilionovými dlu-
hy,“ řekl Jiří Holiš. Noví majitelé klub během 
krátké doby postavili na nohy.

V kategorii přípravek má nyní klub zaregistro-
ván z původních dvou už čtyři mužstva, počet 
dětí stoupl z 25 na 93. U nejmenších dětí trené-
ři neberou ohled na výsledky. Jejich snahou je, 
aby se všechny dětí fotbalem bavily a všechny 
si opravdu zahrály. Přípravky se kromě tréninků 
zúčastnily 27 turnajů. „Za největší úspěch pova-
žujeme nominaci desetiletých kluků na mistrov-
ství ČR přípravek,“ zduraznil sportovní ředitel. 

Stabilizovaly se týmy dvanáctiletých i čtrnác-
tiletých kluků, radost klubu dělalo mužstvo tři-
náctiletých, které se kvalifikovalo na mistrovství 
ČR. Výkonnostně se dnes může rovnat týmům, 
jako jsou například Sparta Praha, Sigma Olo-
mouc a další.

„V dorostu jsme měli od začátku problémy s 
kategorií šestnáctiletých hochů. Zvládli jsme to 
silou vůle,“ přiznal Jiří Holiš. Družstvo s ozna-
čením U17 se konsolidovalo na konci sezóny, 
mírné zklamání panovalo u mužstva U19. To 
sice postoupilo do 1. dorostenecké ligy, ale po 
odchodu několika hráčů základní sestavy do li-
gových celků se v soutěži trápilo. „Konkuren-
ce byla obrovská, takže jsme ve finále obsadi-
li předpolední místo, což znamenalo sestup zpět 
do Moravskoslezské fotbalové ligy,“ povzdechl 
si Jiří Holiš. 

Velké plány
Během sezony se navíc povedlo obnovit spo-

lupráci se Základní školou M. Tyrše. Klub bu-
de dokonce svážet některé hráče ráno do školy. 
Všem kategoriím přibyly tréninky, klub dokon-
ce v prvním kole získal statut Sportovní středis-
ko mládeže a Sportovní centrum mládeže. Hlu-
čín je přitom nejmenším městem, kde fotbalový 
klub tento statut vlastní. 

„Chtěli bychom teď zlepšit komunikaci s rodi-
či i hráči. Je totiž velká škoda, že nám v doros-
teneckém věku hráči odcházejí do jiných klubů. 

Není přece důležité, jestli kluk hraje v například 
v patnácti letech v prvoligovém klubu, ovšem 
stejnou soutěž, jako by hrál v Hlučíně. Důleži-
té je, jestli v prvoligovém klubu hraje ve dvace-
ti letech. A nejdůležitější by měl být tréninkový 
proces a kvalitní zázemí. A obojí tady máme,“ 
prohlásil Jiří Holiš. Klub má možnost vyjet i na 
turnaje do zahraničí. Pracuje na vybudování no-
vých šaten a na novém umělém trávníku.    (red)
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Hlučínským Fotbalistům se daří. 
jejiCH úspěCH je radostí pro ně 
a dobrou propaGaCí pro město.  

Velké nadšení v FC Hlučín zavládlo už v květ-
nu. Způsobil ho postup do velkého finále a 
1. místo na E on cup Rýmařov. Kvalifikační-
ho turnaje na E on cup 2015 se účastnilo šest-
náct družstev. Turnaj se hraje systémem 5+1  na 
dvou hřištích ve stejnou dobu, takže každý tým 
potřeboval alespoň šesnáct vyrovnaných hrá-
čů. Hlučínským trenérům se systém zamlouvá, 
protože tak si zahraje více kluků. Skupinu Hlu-
čín vyhrál bez ztráty jediného bodu, přes semifi-
nále se propracoval do finálových bojů, v nichž 
se utkal s Juventusem Bruntál, který také polo-
žili na lopatky výsledkem 8:1.  Kluci neprohrá-
li jediný zápas. Na velkém finále, které se ko-
ná v září, budou hlučínští fotbalisté měřit síly se 
čtyřiceti nejlepšími mládežnickými týmy z Čes-
ké republiky. Prestiž Hlučínu zvedal v Rýmařo-
vě hráčský kádr:  Kostřica, Michálek, Plaček M., 
Kučera, Kašpar, Fürster D., Hota, Mokrý, Ful-
jer, Stareček, Malý, Sapara, Petráš, Laňka, Liš-
ka, Klečka a Stuchlík, trenérů Fürstra M., Kuče-
ry a Plačka J.

O Pohár Moravskoslezského kraje
Velkou fotbalovou akci zažil stadion v Hlučí-

ně v polovině června. Pro nejmenší děti se konal 
turnaj O pohár Moravskoslezského kraje. Síly 
v něm měřily týmy devítiletých a mladších dě-
tí. Bojovalo v něm 24 družstev z celého kraje, 
celkem 300 malých fotbalistů. „Smích a spoko-
jenost dětí byly největším oceněním všech lidí, 
kteří na této akci pracovali nebo se podíleli spon-
zorským darem,“ prohlásil sportovní ředitel FC 
Hlučín a koordinátor mládeže Jiří Holiš. Domácí 
borci sice byli osmí, ale hrou si ostudu určitě ne-
udělali. První místo si tentokráte po zásluze od-
vezli hráči Baníku Ostrava.

Škola cup
Hned o pár dní později ožil fotbalový areál 

druhým ročníkem akce Škola cup. „Přihlásit se 
mohla jakákoliv školka, o kterou se pak staral 
zkušený tým trenérů z klubu FC Hlučín,“ prozra-
dil Jiří Holiš. Cílem nebylo změřit síly, ale pro-
budit zájem o sport.  „Trenéři měli připravených  
pět stanovišť, na kterých děti soutěžily. Snaži-
li jsme se tak přivést děti k sportu a k pohybu,“ 
doplnil koordinátor a poslal poděkování nejen 
všem zúčastněným školám, rodičům, babičkám, 
dědečkům, ale také sponzorům, kterými jsou ve-
dle města Hlučín také firmy Lipnický, JTA, Fich-
na a Hudeczek. „Právě díky nim můžeme takové 
akce pro děti pořádat,“ zdůraznil Jiří Holiš. 

Komu se daří, kdo pokulhává
Na začátku sezony, která se nakonec ukázala 

jako velmi úspěšná, byl přitom klub na pokraji 
bankrotu. Převzali jsme ho s minimem hráčů ve 

Hlučín žije fotbalem, děti se na hřišti
neztratí ani na velkých turnajích

desetiletí fotbalisté umí prožívat radost z výhry. v tomto případě nad spartou praha. Foto: lenka plačková
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Kroužek mažoretek bude fungo-
vat od letošního září na Základní 
škole Miroslava Tyrše v Hlučíně. 

Nová sportovní aktivita je určená 
pro dívky ve věku od pěti do dese-
ti let. Mažoretky Ballerisimo budou 
dělat nábor nových členek ve škol-
ní tělocvičně 8. září od 16 hodin. 

„Děti čeká mnoho soustředění, 
tréninků, ale hlavně soutěže včetně 
mistrovství České republiky,“ pro-
zrazuje trenérka Karin Wronová, 
která je mistryní České republiky. 

Zájemci ji mohou kontaktovat na 
telefonním čísle 605 890 266, ne-
bo mailem na mazoretky-balleris-

imo@seznam.cz. Tréninky budou 
každé úterý a pátek. 

„Mažoretkový sport je vhodný 
hlavně pro děvčata, která ráda tan-
cují, neustále se hýbou do rytmu 
a nevydrží dlouho sedět,“ doplni-
la trenérka. Mažoretky, které dříve 
představovaly pouze doprovod de-
chovek, jsou dnes již plnohodnot-
ným sportem. 

Tancují na moderní hudbu, v cho-
reografiích se hojně využívá také 
gymnastika a hlavně balet. Mažo-
retkový sport je tedy dokonalým 
spojením elegance, radosti a krá-
sy.                                            (red)

na Tyršovce budou trénovat
mažoretky ballerisimo

desetiletí fotbalisté umí prožívat radost z výhry. v tomto případě nad spartou praha. Foto: lenka plačková

Sportovní plavci opět zaplní hlu-
čínskou štěrkovnu.  Dvacátý roč-
ník Velké ceny Hlučína v dálko-
vém plavání se odehraje o víkendu  
25. a 26. července. 

„Vyjma čtyř nejlepších, kteří v té 
době budou na mistrovství světa, se 
v té době sjede do Hlučína plavec-
ká špička z celé České republiky. 
Plavecký maraton je totiž součás-
tí seriálu šestnácti závodů České-
ho poháru v dálkovém plavání,“ 
prozradil Petr Wolf, trenér a před-
seda pořádající Tělovýchovné jed-
noty Slezan Opava. Sám v Hlučíně 
plavat nebude, protože se ujme role 
rozhodčího.

 Setkání v Hlučíně bude osmé  

z těch, na kterých lze sbírat poháro-
vé body. Loni se na něm sešlo cel-
kem 220 plavců, letos pořadatelé 
očekávají obdobnou účast. 

Soutěžit budou všechny katego-
rie plavců od žáků až po veterány 
na trasách od jednoho do deseti ki-
lometrů. V sobotu i v neděli se bu-
de začínat v 10 hodin. V neděli od 
12 hodin je na programu také Mis-
trovství České republiky mladších 
žáků na 3 kilometry a starších žáků 
na 5 kilometrů. V Hlučíně se plave 
jediný závod v Moravskoslezském 
kraji pod širou oblohou. Na severo-
východ Moravy se pak pohár vrá-
tí ještě ve svém závěru, do bazénu  
v Krnově.                                      (iga)    

Připlují nejlepší dálkoví plavci 

Velká cena Ostravy v triatlonu 
se uskuteční v Hlučíně v neděli  
12. července na štěrkovně. Stej-
ně jako jiné roky i letos se koná ja-
ko Mistrovství Moravskoslezského 
kraje v silničním triatlonu. 

Jde o sedmý závod seriálu Mezi-
národního poháru v triatlonu 2015 
a druhý závod Mezinárodního triat-
lonového poháru mládeže 2015. Je-
ho součástí jsou disciplíny plavání 
na 700 metrů, cyklistika na 23 km 
a šestikilometrový běh. Startovat se 
bude v 11 hodin, zhruba dvě stovky 

závodníků budou bojovat v několi-
ka kategoriích. Více informací na-
jdou zájemci www.czechtriseries.
cz. Hlásit se mohou do 7. července. 

„Letos se jedná o již 18 ročník to-
hoto závodu, který je určen jak pro 
registrované, tak pro neregistrova-
né triatlonisty nejen z Moravsko-
slezského kraje. Pořádáme ho pro 
všechny věkové kategorie: předžá-
ci od 7 do 11 let, žákovské katego-
rie od 12 do 15 let, dorost, junioři  
a dospělí závodníci, pro něž vyhla-
šujeme kategorie vyhlašovány po 

deseti letech až do kategorie nad 60 
let,“ informoval za pořadatele Ros-
tislav Matera z Moravskoslezského 
krajského triatlonového svazu. 

Triatlon na hlučínské štěrkovně se 
jezdí od roku 1997. Jeho zaklada-
telem a pořadatelem všech ročníků 
je Jiří Sedláček, ředitel sportovního 
oddílu SK Jiří Team Ostrava. 

Součástí seriálu Mezinárodní po-
hár v triatlonu je závod od roku 
2010, který v regionu zastřešuje 
Moravskoslezský krajský triatlono-
vý svaz.                                      (iga)

Hlučín uvítá triatlonisty, poběží, poplave a pojede se pohár 

přijedou na soutěž a 
vyHrají. proto získali 
CHlapi z jednotky sboru 
dobrovolnýCH Hasičů 
Cenu sportovní kolektiv 
Hlučína za rok 2014.

Jednotka má v současnosti sedm-
náct lidí. Jezdit na soutěže zača-
li asi před čtyřmi lety. Jejich veli-
tel Martin Türke je přesvědčen, že 
je to nejlepší způsob, jak se připra-
vit na nejrůznější extrémní situace. 
Na soutěžích totiž bývají nasimulo-
vány i velmi komplikované zásahy 
včetně vyprošťování osob z hava-
rovaných aut, likvidace nebezpeč-
ných látek a podobně.

Loni si hlučínští hasiči přivez-
li například první místo z krajské 
soutěže ve vyprošťování zraněných 
osob z havarovaných vozidel. Tře-
tí místo v roce 2014 a druhé místo 
v roce 2013 získali na soutěži Hrad 
žije první pomocí, v níž měřili síly 
i týmy policistů a armády. Poradí si 
i se záchranářskými úkony, svědčí 

být dobrovolným hasičem je životní styl
o tom výsledky z Hamer, kde byli 
loni první, letos druzí, a z Albrech-
tic, odkud přijeli také zlatí. Příjem-
ný výčet dokládá, že dobrovolní 
hasiči jsou profesionálové. „Vlast-
ně nejen obrazně. Dobrovolní ha-
siči mají každý samozřejmě svoji 
práci, činnosti v jednotce se věnu-
jí ve volném čase. Ovšem šest klu-
ků z našeho týmu, včetně mě, jsme 
profesionální hasiči,“ vysvětluje 
Martin Türke. Vyškolení profesio-
nálové pak tým táhnou dopředu. 

Hlučínská jednotka patří ke špič-
ce. V případě výjezdu profesionál-
ních hasičů za ně bez potíží zasko-
čí. Dojezdy na místo se počítají  
v minutách, takže ani doma kluci 
nemohou přestat být stále ve stře-
hu. Do června už mají na kontě na 
osmdesát výjezdů, což znamená 
zásah každý druhý den. Mezitím 
školení, odborná příprava a údrž-
ba techniky, to vše samozřejmě až 
po práci. „Být hasičem, to je život-
ní styl,“ poznamenal k tomu Martin 
Türke.                                      (iga)

jednotka sboru dobrovolných hasičů Hlučín při cvičném zásahu během sou-
těže.                  Foto: archiv jednotky

z loňského ročníku. 
Foto: triatlonklubostrava.cz



hlučínskénoviny [16]

KAM V HLUČÍně V LÉTěn
4. – 5. 7. III. ročník Pivních slavností - přes 20 druhů piva. Rock n roll band Marcela Woodmana, Le-

gendy se vrací.
Hlučínské jezero

12. 7. Velká cena Ostravy v triatlonu Štěrkovna
12. 7. 14:00 Festival kultury a hlučínských řemesel - jednodenní festivalu kultury, na kterém vystou-

pí folklórní a jiné zájmové spolky a sdružení z celého regionu Hlučínska. Tancem, zpěvem, 
hudebním či slovním přednesem předvedou divákům to nejlepší z tradičních kulturních vy-
stoupení jednotlivých oblastí Hlučínska. Součástí akce je prezentace regionálních produktů a 
služeb. Občerstvení zajištěno. Akce je realizována v rámci projektu „Festival kultury a hlučín-
ských řemesel 2015“, který je spolufinancován Moravskoslezským krajem v rámci Programu 
podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2015

Mírové náměstí

24. 7. Záviš - folkový koncert, vystoupení umělce, kterého nazývají porno folkový zpěvák. V jeho 
repertoáru není jediný slušný text, takže se dá očekávat nevázaná zábava. 

Chaloupka na jezeře

25. 7. 10:00 Velká cena Hlučína v dálkovém plavání Štěrkovna
26. 7. 10:00 Velká cena Hlučína v dálkovém plavání Štěrkovna

31. 7. – 1. 8. XI. ročník Štěrkovna Open Music - Divokej Bill, Adam Mišík, Vypsaná fixa, Jelen, Gipsy.
cz a další, více info na www.sterkovnamusic.com

Štěrkovna

13. 8. 15:00 Sběr šatstva v Hlučíně Charita
15. 8. 11:00 Country den + Guláš fest, zábava s Country radiem, dobrou muzikou a ochutnávkami gulá-

šů profesionálních i amatérských kuchařů
Štěrkovna

22. 8. 21:00 Night Run, noční běh Hlučínem, start na Šterkovně u minigolfu Štěrkovna
22. 8. 10:00 Dožínky 2015 v Darkovičkách  - akce začne mší i svatou v 10 hodin v místním kostelíku. Ve 

14.00 hodin vyjde slavnostní krojovaný průvod z ulice Kozmické na místní fotbalové hřiště, 
kde se bude akce konat. V průvodu nebude chybět ani zemědělská technika. Na místě bude k 
dispozici občerstvení, na programu budou ukázky práce místních dobrovolných hasičů, vy-
stoupení skupiny Mona a mnoho her a atrakcí nejen pro děti, ale i dospělé. 

Darkovičky

od 17. 8. Zápisy do kurzů konaných v KD Hlučín: 7.30 – 15.00 hod. Kulturní dům
do 6. 9. Léčivé rostliny a jejich dvojníci, výstava Muzeum Hlučínska

Jak se změnili lidé, místa, budovy za posled-
ních devět let? Odpovědět mohou dvojice foto-
grafií, které pravidelně zveřejňujeme na strán-
kách Hlučínských novin. 

Průvodcem je nám unikátní fotografická publi-
kace nazvaná Kronika jednoho roku, kterou v ro-
ce 2007 vydalo Kulturní centrum Hlučín. Pokud 
v ní najdete sebe nebo někoho z blízkých, pište 
na adresu grackova@hlucin.cz. 

Po domluvě společně pořídíme repliku tehdej-
šího snímku, případně ji můžete vyfotografovat 
sami. Uvítáme také vaše současné fotky míst, 
která jsou zachycena v publikaci, sestavené ze 
snímků pořízených během celého roku 2006. 
V mailu nezapomeňte uvést své jméno, datum 
původní fotografie (v publikaci vždy uvedeno 
pod snímkem) a kontakt na sebe, nejlépe číslo 
na mobil. Fotografie se snažte zachytit z co nej-

podobnějšího úhlu, tak, aby bylo možno srovnat 
stav dřívější a současný. 

Aby se vám lépe pátralo, nabízí KC Hlučín uni-
kátní knihu za zvýhodněnou cenu 20 korun. Za-
koupit ji je možné například v Informačním cen-
tru Hlučínska. 

„Kniha vznikla u příležitosti 750. výročí zalo-
žení města. Jsou v ní fotografie z každého dne 
roku 2006, jak je svými fotoaparáty zachytili sa-
mi obyvatelé Hlučína. Celkem tak vzniklo na 5 
tisíc snímků,“ prozradil autor tehdejšího nápadu 
Zdeněk Kačor. 

Tentokrát nám čerstvý pohled na hlučínský 
ústav, který vyfotografoval už i 3. června 2006, 
poslal Daniel Martiš. 

Budovy se naštěstí nemění tak rychle, jako lidé. 
Tady je jiná jen barva objektů a také okolní ve-
getace.                                                         (iga)

Společně fotíme, jak v Hlučíně běží čas

vlevo snímek ústavu z června 2006, vpravo pak z května 2015.                         Foto: daniel martiš

Spolu se ZŠ Rovniny a pěveckým sborem Slu-
níčko se též ZŠ Dr. M. Tyrše zapojila do projek-
tu Sdružení obcí Hlučínska nazvaného Přijeďte 
nás navštívit aneb zazpívejme si hlučínské a pol-
ské lidové písně.

Cílem projektu je podpora a propagace náře-
čí, lidových písní, kultury, zvyků, regionálních 
potravin, tradic regionu Hlučínska a sousedních 
polských gmin Horního Slezska. Specifickou re-
gionální kulturu účastníci prezentovali v nákup-
ních centrech v Ostravě a Opavě a na kulturních 
akcích v obcích Hlučínska a polských gmin.

Projekt vedený koordinátorkou Lenkou Os-
mančíkovou byl spolufinancován Evropskou 
unií prostřednictvím Fondu mikroprojektů Eu-
roregionu Silesia Operačního programu pře-
shraniční spolupráce Česká republika - Polská 
republika 2007 až 2013. 

ZŠ Dr. M. Tyrše vystoupila na kácení máje v 
Bolaticích a na slavnosti v polské obci Kiertz. 
Patnáct fotbalistů ze 3. A se svými pěti spo-
lužačkami opět dokázalo, že kromě sportu fandí 
i umění. Pod vedení třídní učitelky Marie Kur-
kové Slané nacvičili pásmo lidovek z Hlučínska. 
Na podobných akcích vystupují obvykle sbory s 
převahou dívek, často za pomoci CD, naše děti 
zpívaly živě a převažovali chlapci. Děti dokáza-
ly, že jejich dovednosti jsou všestranné, a na ak-
cích sklidily velký potlesk.      Marie Tomisová

učitelka ze ZŠ Dr. M. Tyrše

žáci skvělě propagují 
kulturu Hlučínska 
v regionu i za hranicemi



      [17] hlučínskénoviny 

Vydává Město Hlučín, Mírové nám. 23-24, 748 01 Hlučín.  On-line na stránkách www.hlucin.cz. Registrační číslo: E 12505 Za vydavatele zodpovědný: Mgr. 
Pavel Paschek, starosta města, městský úřad - telefon: 595 020 211, e-mail: podatelna@hlucin.cz. Redakční rada: Mgr. Pavel Paschek (starosta), Blanka Kotrlová 
(místostarostka), Mgr. Lenka Breitkopfová (členka rady města), Mgr. Metoděj Chrástecký (ředitel Muzea Hlučínska), Bc. Petr Breitkopf (ředitel KC Hlučín), Ivana 
Gračková (tisková mluvčí), Mgr. Michal Kubíček (PRONETmedia, s.r.o.). Redakce: Ivana Gračková. Sazba, tisk: PRONETmedia, s.r.o. Distribuce: Česká pošta. 
Vychází v nákladu 5600 ks. Výtisk zdarma do schránek. Nevyžádané rukopisy a obrazový materiál se nevrací. Redakce není povinna všechny zaslané příspěvky zve-
řejnit. Formát zasílaných příspěvků: DOC (MS Word), fotografie JPG (min. velikost 1,5 MB) na email redakce@hlucinskenoviny.cz. Bez písmeného povolení vyda-
vatele je zakázáno užití jakékoliv části nebo celku díla, zejména jeho rozmnožování a šíření. Za informace v pozvánkách odpovídají pořadatelé. Za obsah inzerce je 
zodpovědný inzerent. Objednávky plošné inzerce na telefonním čísle 732 736 468 nebo na e-mailu reklama@hlucinskenoviny.cz. Objednávky NEZASÍLEJTE 
na jiné adresy. Objednávky řádkové inzerce pouze osobně v Informačním centru Hlučínska, Zámecká 4, Hlučín. UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 15. 8. 2015 

tiráž hlučínskénoviny                              www.hlucinskenoviny.cz

ročník 20 | číslo 7 - 8 | červenec - srpen 2015 | informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Hlučíně | www.hlucin.cz

hlučínskénoviny

CHybělo čtrnáCt dní a 
byli byCHom s anežkou 
spolu 65 let, povzdeCHl 
si třiadevádesátiletý 
karel laňka, který se 
spolu s dalšími bezmála 
sedmdesáti seniory 
účastnil příjemnéHo 
setkání jubilantů. 

Karel Laňka byl nejstarším účast-
níkem akce, kterou pro lidi z Hlu-
čína, jimž je letos osmdesát a ví-
ce let, uspořádal v kulturním domě 
v pátek 19. června městský úřad. 
Vzpomínání nebralo konce, kolo-
valy fotografie, zazněly milé pří-
pitky. 

„Když se při různých příležitos-
tech setkávám se staršími lidmi, 
ptávají se, co dělá jejich známý  
z druhého konce města, jak slouží 
zdraví tomu či onomu. Proto jsme 
se rozhodli uspořádat takové spo-
lečné setkání,“ vysvětlila Petra Ře-
záčová z hlučínské radnice, jak 
vznikla myšlenka popřát všem ju-
bilantům najednou. K povídání vy-
hrávala cimbálovka, pilo se vínko, 
pojídaly chlebíčky. 

„S hlučínskými seniory se setká-

Už si opravdu umí vychutnat pěkné chvíle

prostor před kulturním domem 
Hlučín se bude upravovat. 
budou na něm i vodotrysky. 

Čtěte na straně 2 

nejstarším účastníkem setkání jubilantů byl třiaosmdesátiletý karel laňka, který s krátkým přerušením žije v Hlučíně 
už od narození. sice už musí používat naslouchátko, ale jinak mu zdraví slouží a vínko chutná.         Foto: ivana Gračková

vám dost často na akcích jejich klu-
bů i při návštěvách Domova pod 
Vinnou horou. Na odpoledne s ju-
bilanty jsem se těšila, protože jsem 
tušila, co mě čeká. V každodenním 
shonu je to vždycky příjemné zasta-
vení, chvilka moudrého popovídání 

s lidmi, kteří už o životě něco vědí 
a umí si vychutnat hezké okamži-
ky,“ prohlásila místostarostka Hlu-
čína Blanka Kotrlová, která všem 
oslavencům osobně popřála hlavně 
hodně zdraví.  

V Hlučíně žije zhruba pětistovka 

lidí starších osmdesáti let. Ty, kteří 
budou mít chuť a zájem, město po-
zve na podobné setkání také v příš-
tím roce. A teď jim posílá ještě ma-
lý dárek. Od 1. července budou mít 
všichni senioři od 75 let věku, zdar-
ma vstup na štěrkovnu.            (iga)

Varhany v kostele sv. Markéty 
na hlučínském hřbitově se dočka-
jí obnovy. Zastupitelé města na 
svém červnovém zasedání schvá-
lili dotaci ve výši 150 tisíc korun 
na jejich opravu. Nástroj posta-
vený na přelomu 19. a 20. stole-
tí, který slouží zejména při po-
hřbech, je v kritickém stavu. 

„Varhany nejsou v provozu asi 
měsíc. Museli jsme se obrátit na 
varhanářskou firmu, ta je rozebra-
la a odvezla do dílny. Tam by mě-

ly proběhnout rekonstrukční prá-
ce. Spočívají hlavně v napouštění 
dřevěných částí varhan chemic-
kým prostředkem proti dřevokaz-
nému hmyzu, který nástroj napa-
dl,“ vysvětlil farář Martin Šmíd. 

Na zvuku varhan se horšící tech-
nický stav projevoval už několik 
let. Neodborné zásahy v minulos-
ti poškodily i některé kovové píš-
ťaly, které se musí opravit. Ne-
zbytná je údržba vzduchovodů a 
výměna ventilátoru, který vhání 

do varhan vzduch. Odhad nákla-
dů na nejnutnější práce včetně de-
montáže a zpětné montáže varhan 
byl původně asi 250 tisíc korun. 
Po rozebrání nástroje se objevily 
některé další skryté závady, které 
původní rozpočet pravděpodob-
ně navýší. Farníci zatím ve sbír-
ce přispěli celkem 40 tisíc korun. 
Oprava by mohla trvat asi tři mě-
síce, do té doby bude při smuteč-
ních obřadech hrát elektronický 
keyboard.                               (iga)

Město finančně pomůže s opravou varhan

systém úhrad za parkování 
ve městě se mění. na náměstí 
se bude stát první půlhodinu 
zdarma.        Čtěte na straně 4

Xi. ročník festivalu štěrkovna 
open music bude velkolepý. 
pobaví se dospělí i děti. 

Čtěte na stranách 10 a 11

Zaskočeni se cítili senioři, kteří 
si zavolali jiný taxík než ten, který 
je dotovaný městem, a museli pak 
platit plnou cenu. 

„Několik seniorů volalo a byli 
rozhořčeni,“ uvedla Tereza Kubi-
nová z hlučínské radnice. Na pře-
dem stanovená míst doveze se-
niory z celého Hlučína včetně 
Bobrovníků a Darkoviček za cenu 
15 korun taxi, které si mohou ob-
jednat na mobilním telefonním čísle  
606 600 154. Služba je určena pro 
seniory, kteří dovršili 70 let a více 
s trvalým pobytem v Hlučíně. (red)

Senior taxi je jen jedno
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MÍSTO KYTiČKYn
Přivítali jsme:
Pavel Kočica *2015
Julius Fehér *2015
Klára Bodková *2015
Daniel Schikora *2015
Adam Maša *2015

Jubilanti:
Vilemína Dudková *1917
Alžběta Olšáková *1917
Františka Svačinová *1923
Jindřich Prudil *1923
Markéta Jurčková *1930
Helmut Pavlorek *1930
Markéta Miekišová *1935
Magdaléna Kostková *1935
Hildegarda Balcarová *1931
Štěpánka Hrušková *1934
Anna Steinerová *1932

Rozloučili jsme se:
Magdaléna Jiravová *1952

dOPiSY ČTenáŘůn
Bez Nadi by to nešlo
Fotíte rádi? Víte, jak to udělat, 

aby vaše fotografie vypadaly skvě-
le? Někdy stačí maličkost a výsle-
dek je překvapivý.

Takto nás oslovilo město, Kul-
turní centrum Hlučín a hlavně lek-
torka Naďa Hladišová. „Přijďte za 
námi a vezměte své fotografie a fo-
toaparáty,“ dostali jsme výzvu. Na 
letošním jarním fotografickém kur-
zu nás bylo dvanáct účastníků. Na-
vázali jsme na předešlý kurz z jara 
roku 2014, který končil úspěšnou 
vernisáží v červeném kostele. Na 
podzim 2014 pak následoval již 
druhý v pořadí. Učili jsme se fotit 
v atelieru, udělat portrét a podobně. 
Letos jsme se seznamovali s pho-
toshopem, zkoušeli jsme fotografo-
vat panoráma, skupinu, vodu. Ně-
kdo měl kompakt, jiný zrcadlovku, 
a všichni jsme se posunuli ve foto-
grafování dále. I manuál přišel ke 
slovu. Lektorka Naďa nás dokon-
ce trápila domácími úkoly. Kurzem 

prošli třeba Věra Zovadová, Kris-
ta Lindovská, Alena Münstrová ne-
bo František Košař. I teď se máme 
pořád co učit, například práci s ex-
terním bleskem nebo reportážní a 
sportovní fotografii. Proto za všech 
již 53 účastníků věřím, že úspěš-
ný kurz bude i nadále pokračovat. 

Třeba se na něm zrovna tvoří zá-
klad budoucího Hlučínského foto-
klubu. Proto chci poděkovat všem, 
kteří dali kurz dohromady, tedy So-
ni Práškové z radnice, Zdeňku Ka-
čorovi z kulturního centra i lektorce 
Nadi Hladišové.      Petr Hložánka

spokojený žák 

petr Hložánka se svým nikonem a roman poštulka pro změnu s canonem  
v akci.                       Foto: naďa Hladišová

Dnes je maminka spokojenou klientkou Domova pod Vinnou horou

Vážený pane starosto, 
patřím k starousedlíkům našeho města, a i když v něm léta spokojeně ži-

ji, v poslední době mě začaly tížit noční můry. Byl to strach z toho, že můj 
zdravotní stav se natolik zhoršil, že vyžadoval hospitalizaci v nemocnici, 
spojenou s náročnou operací a následným pobytem v lázních. 

Co ale s mojí šestadevadesátiletou maminkou, o kterou se léta starám? 
Měli jsme štěstí, že se v Domově pod Vinnou horou uvolnil odlehčovací po-
koj, ale mé výčitky, že starou matku odložím do anonymního prostředí, kde 
nikoho nezná, nikdo jí neposkytne takovou péči, jakou má mít, mi nedáva-
ly spát. Ale jiné východisko nebylo. 

Trochu jsem se uklidnila, když jsme maminku předávali personálu do-
mova. Všichni byli milí a velmi vstřícní, ale když jsem odcházela a vidě-
la, jak sama opuštěně a bezradně sedí v cizím prostředí, neubránila jsem 
se slzám. 

Pak jsem se v nemocnici dověděla, že maminka onemocněla zápalem 
plic, odmítá jíst a velmi zhubla. A mé noční můry začaly znova…třebaže 
až se vrátím, už bude její pokoj prázdný…

Ale všechno bylo jinak. Díky odborné péči a laskavému přístupu zaměst-
nanců domova se maminka začala uzdravovat, já ji po návratu z nemocni-
ce denně navštěvovala – i když o dvou francouzských holích – a můj názor 
na její nové zázemí se rychle měnil. 

Moje maminka, Kamila Berková, je teď spokojenou klientkou Domova 
pod Vinnou horou. Za to všechno moc děkuji.                                                                             

Marcela Gajková

OTeVŘený dOPiS STAROSTOVi MěSTA HLUČÍnn
n Koupím garáž na OKD u kotel-

ny. Pište prosím sms na tel.: 747 
613 545, zavolám zpět, děkuji.

n Vyměníme 1+1 (Rovniny, 
dům po revitalizaci, 5. p.) za 
2+1 / 3+1. Doplatíme hotově.  
Tel.: 702 493 502.

n Nabízím k pronájmu garáž na 
Severní ulici, 23 m2, 220 V. T. 
608 816 015.

ŘádKOVá inzeRCen

Ukliďte si šatník
a pomozte

Sbírat šatstvo pro lidi bez domova 
bude Charita Hlučín také v srpnu. 
Dárci mohou přinést čisté oblečení 
nebo obuv ve čtvrtek 13. srpna me-
zi 15. a 17. hodinou přímo do sídla 
charity na adrese U Bašty 3 v Hlu-
číně. 

„Nejlepší je přinést darované věci 
již v igelitových pytlích, není to ale 
podmínkou,“ řekl ředitel Charity 
Hlučín Lukáš Volný.               (red)

Účinkující Roztančeného náměstí 
letos přebili nepřízeň počasí. V so-
botu 20. června patřilo Mírové ná-
městí vystupujícím, jejich lekto-
rům, ředitelům a ředitelkám škol 
a všem, kteří podpořili tradiční se-
tkání. Kdo vydržel, nelitoval. K ve-
čeru vystoupilo taneční seskupení 
Merlin ze Slovenska, které přivez-
lo Irskou taneční show - The Best 
Of, závěr celé akce se pak odehrál 
v režii hudební skupiny 333. Kul-
turní centrum Hlučín děkuje všem, 
kteří přispěli ke zdaru akce. Dík 
posílá Mažoretkám Paprsky Hlu-
čín, ZŠ Hornické a Daně Švrčino-
vé, Kláře Krejčířové účinkujícím 
v baletu ZUŠ P. J. Vejvanovské-
ho Hlučín, Sabině Šrámkové a ta-
neční skupině The Free Movement, 
DDM Hlučín, Ritmu Rychvald, 
Zuzce Jačaninové, která strhla děti 
i dospělé při zumbě i Centru volné-
ho času Kravaře. 

Monika Pokorná

Posíláme dík



ts Hlučín s.r.o
nabízí k pronájmu

PROSTOR V BUDOVĚ
AUTOBUSOVÉHO

NÁDRAŽÍ
O ROzMĚRU

1,6MX3M.

vHodný např.
pro drobný

prodej výrobků apd. 
inFo na tel.
595 041 445



Přihlášky a Prezentace: na místě 19.00 – 20.30, 
trasa: 9 km cross, značená reflexními Prvky, 
startovné: 50,- ,start: 21.00 hod v areálu 
hlučínské štěrkovny Před chalouPkou /u 
minigolfu/, kategorie: muži do 40, muži do 50, 
muži do 60, muži 60+, ženy do 40, ženy 40+. 
Povinná výbava: funkční čelovka. 
Podmínky: resPektování silničního Provozu, 
start na vlastní nebezPečí. mládež do 
15ti let s Písemným souhlasem rodičů! 
občerstvení: v cíli Párek, chleba, náPoj, 
neomezené množství vody Před i Po závodě. 
šatny v blízkosti startu. 
Pořadatel: Petr breitkoPf 603 495 054, 
gabriela svačinová 776 810 780

noční běh 
hlučín 
22.8.2015

zATePLOVánÍ ObJeKTů • VýSTAVbA ROdinnýCH dOMů • ReKOnSTRUKCe A MOdeRnizACe bYTů

MAREK SNĚHOTA - STAVEBNICTVÍ
jaroslava seiFerta 1121/42
748 01 Hlučín
tel.: +420 602 724 235
sneHota@HluCin-stavebniCtvi.Cz
www.SNEHOTA-STAVEBNICTVI.Cz



CO TO BUDE?

Soutěž amatérských kuchařů o nejchutnější guláš!
Kulturní program Country radia!
Prezentace hospod a restaurací Hlučínska jejich gulášem!
Bohatý program pro celé rodiny, nejen o vaření!
Stánky s občerstvením, pivem z minipivovaru
i vínem z jižní Moravy (malovinaři).
Country, folk i jiná hudba z našeho regionu,
kterou si všichni rádi zazpíváme.
 
KDE TO BUDE?
 
Prostor před hlavním bufetem (terasou)
na hlučínském jezeru. V případě
nepříznivého počasí na terase.
 
KDY TO BUDE ?
 
Sobota 15. srpna
od 11 hodin do večera…

COUNTRY GULÁŠE
1.ročníK

na HlučínSKé ŠtěrKoVně


