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hlučínskénoviny

Půjčky na rozvoj bydlení budou 
projednávat zastupitelé Zasedání 
se bude konat ve čtvrtek  
14. dubna v kulturním domě. 

Čtěte na straně 3

Štěrkovna Open Music má nové 
logo s motýlem. XII. ročník 
festivalu se kvůli bohatému 
programu rozrůstá na třídenní.

Čtěte na straně 8

Město získá sochu pro veřejný 
prostor. Dílo s názvem Déšť 
autora Roberta Bučka ozdobí 
prostor v Ostravské ulici. 

Čtěte na straně 4

ČeRství aBsOlventI 
UnIveRZIty 3. věkU  
v HlUČíně sI stUDIUM 
POcHvalUjí jakO ZDROj 
POZnání I nOvýcH 
sPOleČenskýcH kOntaktů.  

Na pětadvacet frekventantů už 
pátého běhu Univerzity 3. věku  
v Hlučíně se sešlo 10. března na 
první výuce v prostorách Gymná-
zia Josefa Kainara v Hlučíně.

Během následujících dvou let se 
ve čtyřech semestrech účastníci 
studia seznámí blíže s tématy počí-
tač a já, cizí jazyk a já, právo kolem 
nás a umění kolem nás. Univerzi-
tu pořádá město Hlučín ve spolu-
práci s Vysokou školou podnikání 
a práva.

„Minulý běh univerzity ukonči-
lo 30 frekventantů slavnostní pro-
mocí, která se konala v obřadní sí-
ni hlučínské radnice ve 3. března.  
V tentýž den se uskutečnila také 
slavnostní imatrikulace budoucích 
studentů,“ řekla vedoucí odboru 
školství Městského úřadu Hlučín 
Alena Münstrová. 

„Už se těším, ale jsem zvědavá, 
jak mi to půjde, protože už jsme 
ve věku, kdy se jeden den něco do-
zvím a druhý den to zapomenu. Ale 

Ženy v Hlučíně jsou aktivnější než muži

určitě se budeme setkávat nejen na 
přednáškách, po nich to bude něja-
ká kávička, zákusek, takže ten spo-
lečenský kontakt bude také zajíma-
vý,“ řekla Anna Krobová. Danuše  
Öhmtová si od své účasti zase sli-
buje, že pozná nové lidi: „Nedá- 
vno jsem skončila univerzitu 3. vě-
ku v Praze, tak bych se teď nechtě-
la začít nudit. Mám tam kamarádky 
a těším se i na nové kontakty. Je mi 
73 let, ještě se necítím jako babka, 
co jen sedí doma a kouká z okna.  
A chci se naučit více pracovat s po-
čítačem, hlavně s fotografiemi, také 
chci zvládnout scanování.“

Za Janu Šioníkovou rozhodly dě-
ti, které ji přihlásily. „Ale samo-

zřejmě s mým souhlasem. Asi už to 
se mnou nemohly vydržet, proto-
že jsem pořád něco vymýšlela. Až 
na ty počítače mě všechna témata 
zajímají, zejména jazyky. A proto-
že jsem vystudovala výtvarnou vý-
chovu, tak také umění.“  

Minulý běh univerzity úspěšně 
absolvovali a promocí se tím pá-
dem účastnili i manžele Cigánovi 
z Hati. „Nechtěli jsme zakrnět do-
ma a dobře jsme udělali. Vzájem-
ně jsme se doplňovali, doma jsme 
o tématech diskutovali, spolu jsme 
se učili,“ řekla Gertruda Cigánová.

 Její manžel přiznal, že zatímco 
on byl lepší v počítačích, jeho že-
na zvládala lépe historii a práva.  

„V angličtině jsme na to byli asi 
stejně,“ dodal Pavel Cigán. 

Jak mezi absolventy, tak mezi no-
vými studenty zcela převládaly že-
ny. V nejmenším to nepřekvapi-
lo zastupující prorektorku vysoké 
školy Renatu Valerii Nešporek, kte-
rá řídila oba slavnostní akty: „Hlu-
čínsko není žádnou výjimkou, je 
to tak i jinde. Je to asi tím, že my 
ženy máme stále chuť pracovat na 
sobě, vzdělávat se, rozvíjet se bez 
ohledu na věk; jsme tak nastaveny.  
A teď asi nehovořím ani jako akade-
mička, ale spíše jako členka klubu  
Českomoravské asociace podnika-
telek a manažerek.“      

 Ivana Gračková

Šťastní úspěšní absolventi čtvrtého běhu Univerzity 3. věku v Hlučíně.                                                        Foto: Ivana Gračková

Občané Hlučína by uvítali výstavbu tělocvičen 
v místních částech Bobrovníky a Darkovičky. 
Říci svůj názor, které největší problémy by mělo 
město co nejdříve řešit, přišli na Veřejné fórum v 
úterý 22. března. 

Hlučín, který je členem Národní sítě zdravých 
měst, akci pořádal v rámci Místní agendy 21. 
O konkrétních tématech diskutovalo u jednotli-
vých kulatých stolů na šedesát občanů. Dalším 
problémem, který je nejvíce pálí, zůstává zne-
čištěné ovzduší. Dále se přimlouvají za výstav-
bu nového chodníku z Hlučína na hřbitov Březi-
ny, zvýšení bezpečnosti u autobusového nádraží, 

osvětlení Zámeckého parku, opravu komunikace 
v ulici Rovniny, vysázení většího množství stro-
mů a keřů, zkrácení čekací doby u odborných lé-
kařů, posílení jejich sítě a odstranění bariér pro 
tělesně postižené a matky s kočárky na veřej-
ných místech. 

Do hlasování o hlavních problémech k řeše-
ní se mohou zapojit i další Hlučíňáci. V květno-
vých Hlučínských novinách vyjde anketa, kterou 
může vyplnit každý občan města. Svým hlasem 
tak rozhodne, čím se město bude intenzivně za-
bývat. Výsledky ankety budou probírat zastupi-
telé na svém zasedání v září.                        (iga)

Nové tělocvičny chtějí Hlučínští v Darkovičkách a Bobrovníkách 

v závěru veřejného fóra lidé hlasovali, které problé-
my považují za nejpalčivější.    Foto: Ivana Gračková 



SLOVO STAROSTYn
Školu dělají učitelé 
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Oslavy Dne uči-
telů patří v Hlu-
číně každoročně k 
významným akcím. 
To proto, že si prá-
ce učitelů mimo-

řádně vážíme. Našim cílem je, aby 
se v Hlučíně dobře žilo rodinám s 
dětmi. A rodiče samozřejmě zvláš-
tě zajímá, jakého vzdělání se dě-
tem může dostat na zdejších ško-
lách. Ty máme moderní, mnohé po 
rozsáhlých opravách. Uplatňujeme 
v nich různé prvky alternativní vý-
uky, jak si žádá doba. Ale láskypl-
nou, chápavou a přitom zásadovou 
péči učitelů nic nenahradí. Osobně 
vím moc dobře, jak náročná ta prá-
ce je, kolik si žádá osobního zauje-
tí. Sám jsem ji šest let dělal a rád 
na tu dobu vzpomínám. 

Poděkovat učitelům proto patří 
k našim milým březnovým povin-
nostem. Tentokrát jsme se za tím 
účelem sešli v úterý 29. března v 
kulturním domě. Setkání s vedením 
města se k naší radosti účastnilo na 
150 pedagogů ze všech škol, přišli i 
ti emeritní. Odnesli si knihu hlučín-
ské spisovatelky Jany Schlossarko-
vé s názvem Kaj mě něchcu, tam 
nějdu, a věříme, že také příjemné 
zážitky ze společně stráveného od-
poledne. Temperamentem i trochou 
nostalgie ho naplnilo pěvecké duo 
Kamélie a zbyl čas i na povídání 
u kávy a hlučínského koláče. Těm, 
kterým jsem nemohl poděkovat 
v kulturním domě osobně, tedy ale-
spoň teď posílám pozdravy u příle-
žitosti jejich svátku. Ať se vám dí-
lo daří!  

Dalších 44 milionů korun mohli 
v březnu rozdělit zastupitelé na in-
vestice ve městě. 

Jedná se o peníze, o které se na za-
čátku roku zvedly předpokládané 
příjmy.

„Každoročně se v lednu nebo  
v únoru se projeví úspory z před-
chozího roku, například provoz-
ních prostředků. Jen na mzdách 
jsme loni ušetřili 4 miliony korun. 
Jde také o peníze získané například  
z prodeje majetku. Takže už tradič-
ně zastupitelé v lednu přijímají prv-
ní rozpočtové opatření,“ vysvětlila 

vedoucí odboru financí Městského 
úřadu Hlučín Krista Šoferová.  

Většina nově schválených inves-
tic se týká oprav chodníků a silnic. 
„Například už v květnu odstartu-
je oprava komunikací a chodníků 
v ulicích Bochenkova a U Bašty. 
Potrvá do července,“ doplnila ve-
doucí investičního odboru Gabri-
ela Dihlová. Po dobu oprav bude  
v obou ulicích částečně omezen 
provoz.  Kvůli bezpečnosti chodců 
se také budou v Hlučíně poprvé in-
stalovat zpomalovací semafory, na 
nichž automaticky naskočí červená 

v okamžiku, pokud se k nim blíží 
automobil rychleji, než je povole-
ný limit. Dva tyto semafory budou 
v Bobrovníkách a dále v ulicích Pí-
sečná a ČSA. „Na některých mís-
tech je frekvence dopravy oprav-
du vysoká, řidiči jsou neukáznění. 
Zpomalovací semafory jsou jen 
prvním krokem pro zklidnění do-
pravy ve městě. Uvažujeme také  
o úsekovém měření na dalších ne-
bezpečných místech. Věřím, že se 
ho podaří zajistit ještě v letošní ro-
ce,,“ doplnil starosta Pavel Pas-
chek.                        Ivana Gračková

Bezpečnost posílí zpomalovací semafory 
Výstava hasičské techniky se bu-

de konat na Mírovém náměstí v 
Hlučíně v sobotu 2. dubna od 9 
do 12 hodin. „K vidění bude cis-
ternová automobilová stříkačka 
na podvozku MAN, nový doprav-
ní automobil Mercedes Sprinter  
a velitelský automobil Nissan Pat-
rol. Hasiči na místě zájemcům uká-
žou vybavení všech vozů a doplní 
prohlídku svým odborným komen-
tářem a vysvětlením, co k čemu 
slouží,“  prozradil velitel hlučín-
ských dobrovolných hasičů Martin 
Türke.                                             (red)

Hasiči předvedou 
svou techniku 

O PříZeň DIváků BUDOU 
UsIlOvat ŠPIČkOví tvůRcI 
OHňOstROjů Z něMecka I 
POlska, DOMácíM želíZkeM 
v OHnI BUDe taRRa 
PyROtecHnIk. 

Rytířské slavnosti, vystoupení 
kapel Portless a Mňága a Žďorp  
i program škol a místních souborů, 
to vše bude součástí oslav 760. vý-
ročí založení Hlučína Přemyslem 
Otakarem II. Uskuteční se od čtvrt-
ku 23. do soboty 25. června na ná-
městí a také na štěrkovně. Součástí 
třídenního programu bude i soutěž-
ní festival ohňostrojů. Nejlepší oh-
ňostrojnou show vyberou diváci.  

Ve čtvrtek večer se na březích 
Hlučínského jezera předvede ně-
mecká společnost Pyroprodukt. 
Jejím zakladatelem je renomova-
ný německý ohňostrůjce Matthias 
Lünig, který byl v roce 2001 se 
svou tehdejší společností Nico Lü-
nig Stuttgart první zahraniční oh-
ňostrojnou skupinou vystupující v 
České republice. Pyroprodukt se s 
velkým úspěchem předvedl v roce 
2013 na  pyromuzikálním festivalu 
ohňostrojů Ignis Brunensis  v Brně. 
Loni se firma účastnila soutěže oh-
ňostrojů Pyrogames, která se koná 
ve vybraných německých městech. 
„Na hlučínský festival ohňostrojů 
přivezeme novou originální show,“ 
řekl Matthias Lünig. 

V pátek bude o přízeň diváků usi-
lovat polská rodinná firma Surex, 
která reprezentuje Polsko na mno-
ha světových ohňostrojných pře-
hlídkách. V roce 2010 získala pro 
Polsko cenu diváků na prestižním 

Oslavy založení města v červnu
doprovodí festival ohňostrojů

mezinárodním ohňostrojném fes-
tivalu v Cannes. Je držitelem řady 
ocenění z mezinárodních show po 
celém světě. Za zmínku stojí účasti 
na akcích v Koreji, Vietnamu, Číně, 
Macau nebo Kanadě. Opakovaně 
zvítězila také na věhlasném festi-
valu Berlin Pyronale v Německu. 
Společnost je také hlavním produ-
centem mezinárodní přehlídky oh-
ňostrojů v polském Štětíně. 

Domácím želízkem v ohni bude v 
sobotu ohňostrojná show firmy Ta-
rra pyrotechnik, kterou v roce 1993 
založil Hlučíňák František Křižák. 
Firma patří mezi největší dodava-
tele profesionální pyrotechniky na 

českém trhu a renomované čes-
ké producenty ohňostrojů. Věnu-
je se také vlastní realizaci velkých 
ohňostrojných show. „Naše tvorba 
je ovlivněna hlavně čínskou a ev-
ropskou školou. Zkušenosti sbírá-
me před domácím publikem, na-
posledy třeba na pyromuzikálním 
festivale ohňostrojů v Brně, ale i 
v zahraničí, například v Itálii, Ně-
mecku nebo na Slovensku,“ prozra-
dil syn zakladatele Michal Křižák. 
Svůj um firma předvedla na Hlu-
čínském jezeře i na startu letošní-
ho roku, kdy vyčarovala ohňostroj-
nou show, kterou sledovalo přes  
6 tisíc lidí.               Ivana Gračková

co umí, předvedla společnost tarra pyrotechnik v Hlučíně už 1. ledna letošní-
ho roku.                                                                  Foto: archiv firmy tarra Pyrotechnik



      [3] hlučínskénoviny město

ZastUPItelé ROZŠířenOU 
vyHláŠkU scHválIlI 
jeDnOMyslně.  

 
Parkoviště u hasičárny v Darko-

vičkách a prostor mezi autobuso-
vým nádražím a poliklinikou jsou 
další dvě veřejná místa, na něž se 
v Hlučíně nově vztahuje zákaz po-
žívání alkoholu, případně drog. Na 
návrh opozice je do vyhlášky zahr-
nuli zastupitelé na svém jednání ve 
čtvrtek 18. března. 

„Jde o dvě místa, kde se zejmé-
na v podvečer schází mládež. Záka-
zem pití alkoholu tam můžeme pře-
dejít případným problémům,“ řekl 
starosta Pavel Paschek, který návrh 
kolegů z opozice také uvítal. 

Vyhláškou, která zakazuje konzu-
maci alkoholických nápojů a uží-
vání omamných, psychotropních 
a jiných látek výrazně ovlivňují-
cích psychiku na vybraných ve-
řejných místech, se zastupitelé 
zabývali kvůli nutné změně ve for-

mulaci výjimek. Zákaz požívání al-
koholických nápojů se totiž samo-
zřejmě nevztahuje na dny 1. ledna a 
31. prosince, na zahrádky a předza-
hrádky u restaurací a dříve také na 
kulturní, sportovní a společenské 
akce, které na veřejných prostran-
stvích pořádalo město. 

„Kdyby se 
f o r m u l a c e 
výjimky bra-
la striktně 
doslova, pak 
například při 
podz imním 
l a m p i o n o -
vém průvodu 
by si jeho účastníci mohli dát svůj 
oblíbený svařák jen v případě, kdy-
by ho pořádalo město. Když ho ale 
organizuje místní spolek, měli by 
lidé smůlu,“ vysvětlil starosta Pa-
vel Paschek. 

Změnu formulace si proto vyžá-
dala praxe, ale na její diskriminační 
znění, které si při původním schva-

jDe O Dvě Místa, kDe se 
ZejMéna v PODveČeR 
scHáZí MláDež. 
ZákaZeM PItí alkOHOlU 
MůžeMe PřeDejít 
PříPaDnýM PROBléMůM. 

Přibylo míst bez alkoholu na veřejnosti
lování vyhlášky nikdo neuvědomil, 
upozornilo také ministerstvo vni-
tra. Podle čerstvého znění se zá-
kaz požívání alkoholických nápo-
jů nevztahuje na všechny kulturní, 
sportovní a společenské akce řádně 
ohlášené Městskému úřadu Hlučín.

Obecně závazná vyhláška zaka-
zující požívá-
ní alkoholu na 
vybraných ve-
řejných pro-
s t r a n s t v í c h 
platí v Hlu-
číně od roku 
2008, napo-
sledy se upra-

vovala v roce 2013. Pít se nesmí 
na všech dětských sportovištích  
a v prostorách, které jsou vybaveny 
dětským a sportovním mobiliářem, 
například pískoviště, skluzavky, 
kolotoče, šplhací tyče, a v okruhu 
50 metrů od nich, dále na zastáv-
kách veřejné dopravy, na vlakovém 
i autobusovém nádraží a v jejich 

okolí, u škol, školních družin, do-
mu dětí a mládeže, nízkoprahového 
centra a kulturního domu, u zdra-
votnických zařízení, kostelů a hřbi-
tovů, v některých parcích a na dal-
ších vymezených prostranstvích.  
K těm patří například Mírové ná-
městí, zelená prostranství v ulicích 
Písečná, Jana Nerudy, 1. Máje, So-
kolská, Nový Svět, v křižovatce 
ulic Kozmická a Jandova a na ná-
městíčku před obchodem Hruška  
v Hornické ulici. 

„Chceme, aby Hlučín byl bezpeč-
ným městem, takže omezení vzta-
hující se na požívání alkoholických 
nápojů, případně drog na veřejných 
místech, zejména tam, kde se sdru-
žují děti, pokládáme za nezbytná. 
Loni jsme je navíc doplnili o zákaz 
hazardních automatů, přičemž ty-
to dvě vyhlášky tvoří podle mého 
názoru jeden komplex, který město 
chrání před mnoha negativními je-
vy," doplnil starosta Pavel Paschek.  

Ivana Gračková

„

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení 
budou mimo jiné projednávat za-
stupitelé na dubnovém zasedání. 

Zatímco v loňském roce si nikdo z 
obyvatel Hlučína nepůjčoval pení-
ze na vylepšení svého domu, letos 
žádá o půjčky hned pět lidí. Za vý-
hodných podmínek si chtějí zajistit 
finance na obnovu střechy, vybudo-
vání nástavby, postavení přístavby 
s další bytovou jednotkou, opravu 
oplocení zahrady a obnovu fasády. 
Celková částka, o kterou žádají, je 
1,5 milionu korun. 

„Půjčky jsou pro občany velmi vý-
hodné, je u nich úrok pouze 2 pro-
centa. Město nezjišťuje výši příjmů 
žadatele, jistí se pouze zástavou ne-
movitosti,“ prozradila vedoucí fi-
nančního odboru Krista Šoferová. 

„Naším cílem je dobře vypadají-
cí město, proto poskytujeme půjčky 

na úpravy bydlení takto výhodně. 
Však nás také přespolní chválí, jak 
vypadají ulice Hlučína upraveně, k 
čemuž opravené domy jistě přispí-
vají,“ řekl starosta Pavel Paschek.  

Ve Fondu rozvoje bydlení města 
Hlučín je na letošní rok připraveno 
celkem 17,6 milionu korun. Obča-
né, kteří o půjčku požádali, ji mo-
hou čerpat do konce letošního roku.  

Ze stejného fondu půjdou také 
pětiprocentní dotace města sed-
matřiceti majitelům rodinných do-
mů, jimž Moravskoslezský kraj už 
schválil kotlíkové dotace. 

Zasedání zastupitelstva, na kte-
rém se budou schvalovat také do-
tace nad 50 tisíc korun pro místní 
spolky, se uskuteční ve čtvrtek 14. 
dubna od 16 hodin v Kulturním do-
mě města Hlučín. Jednání je veřej-
né.                                                (iga)

Půjčky na rozvoj bydlení
projednají zastupitelé 

První letošní trhy byly výjimečné. 
Konaly se u zámku a jejich hlavním 
tématem byly velikonoce. 

V dubnu se vrátí na Mírové ná-
městí farmářské trhy v podobě, 
v jaké měly v loňském roce úspěch 
u kupujících i prodejců.

„Sortiment výrobků od drobných 
pěstitelů a výrobců bude opět zahr-
novat ovoce, zeleninu, sazenice, pe-

čivo, mléčné výrobky všeho druhu 
včetně těch z ovčího a kozího mlé-
ka, domácí uzeniny a další oblíbené 
produkty,“ řekl Petr Breitkopf, ře-
ditel Sportovně rekreačního areálu, 
který má trhy na starosti. Pořadate-
lem jarní části trhů bude síť České 
trhy. Konat se budou vždy v sobotu 
od 7 do 12 hodin, a to 9. a 23. dub-
na a 7. a 5. května.                    (iga)

Trhy na náměstí nabídnou 
oblíbený sortiment

součástí velikonočních trhů byla i zabijačka.                Foto: veronika antončíková  

Senioři se vzdělávali 
Kurz práce s počítačem pro se-

niory se v březnu opět uskuteč-
nil v Hlučíně. Zúčastnilo se ho  
30 lidí. „Konat se mohl hlav-
ně díky tomu, že pro něj zajisti-
la podmínky ZŠ Hornická,“ řekla 
organizátorka Tereza Kubinová  
z hlučínské radnice.                   (red)

Účastníci pozorně naslouchali.
Foto: tereza kubinová
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DílO FRantIŠka ŠtORka 
stálO na POČátkU 
MyŠlenky. na kOncI By 
Měla Být sOcHa ROBeRta 
BUČka s náZveM DéŠť, 
kteRá OZDOBí OstRavskOU 
UlIcI. 

Je tomu více než rok, kdy se po-
dařilo zrestaurovat ocelovou sochu 
Františka Štorka a přemístit jí na 
důstojnější místo v centru města. 
Když jsme tehdy řešili, kam tuto 
významnou plastiku umístit, uvě-
domil jsem si, že se v Hlučíně ne-
nacházejí téměř žádné sochy a to 
ani z obligátních historických etap, 
v nichž se běžně sochy produkova-
ly a umísťovaly do veřejného pro-
storu, tzn. z období baroka, z druhé 
poloviny devatenáctého století ne-
bo z období socialistického realis-
mu. Hlučín je v tomto ohledu po-
měrně neslavnou výjimkou, nad 
níž je možné se hlouběji zamys-
let. Možná je to z důvodu periodic-
ké ztráty a znovunalézání vlastní 
identity, související s historický-
mi změnami příslušnosti k různým 
geopolitickým útvarům, kdy se 
Hlučínsko postupně stávalo sou-
částí Rakouska-Uherska, Pruska, 
Třetí říše, Československa a nako-
nec České republiky. Možná tedy 
v myslích místních obyvatel nena-
stala pravá motivace formou soch, 
či pomníků vzdávat hold konkrét-
ním osobnostem, či událostem, 
protože jaká osobnost, či událost 
byla tomuto regionu vlastní? Snad 
byla pro obyvatele Hlučínska pod-
statnější semknutost a jistá izola-
ce před vnějším světem, do níž si 
nenašla cestu ani sochařská pro-
dukce. Každopádně dnes je Hlu-
čín městem bez pomníků a soch  
a proto se naskýtá vzácná příle-
žitost tuto mezeru vyplnit něčím 
současným. 

Právě vzhledem k bohaté a dy-
namické minulosti nejen města, 
ale celého regionu jsem se pokusil 
zformulovat koncepci sochařského 
projektu, který jsem nazval „Meta-
morfózy - sochy pro Hlučín“. Jeho 
ideovým základem bylo zhmotnit 
v sochách téma historických pro-
cesů regionu Hlučínska, tedy ztráty 
a nalézání vlastní identity, zachy-
cení pocitů rozčarování, dynamiky 
a proměny. Podařilo se. V průběhu 
roku 2015 byl projekt představen 
a následně schválen v Radě města 
Hlučína a ideové téma, které mě-

Metamorfózy zaplní mezeru v Hlučíně

lo reagovat na fenomén Hlučínska 
jako onoho proměnlivého regionu, 
bylo zadáno konkrétním sochařům. 
Zároveň byla sestavena odbor-
ná výběrová komise, v níž zasedli 
významní galeristé, kunsthistorici  
a architekti, aby byla zajištěna ma-
ximální objektivita v hledání nej-
kvalitnějšího návrhu. 

Sochařská soutěž probíhala ve 
dvou kolech, v prvním bylo oslo-
veno sedm sochařů. Z jejich návr-
hů se bohužel nepodařilo vybrat 
pro realizaci ani jeden a rada města 
si vyžádala oslovit další čtyři auto-
ry, což se ukázalo jako dobrá pro-
cesní volba. Ze čtyř nových návr-
hů se úspěšně vybraly dva vítězné, 
konkrétně od MgA. Roberta Bučka 
a MgA. Libora Novotného.

Radní prokázali výjimečnou pro-
zřetelnost, když podporou projek-
tu umožnili přinést do města umě-
ní vysoké kvality. Přítomnost či 
nepřítomnost pomníkových ne-
bo volných soch může sloužit jako 
ukazatel kulturní a společenské vy-
zrálosti doby a intelektuálního po-
tenciálu lidí v ní žijících. Výtvar-
né umění vždy patřilo do veřejného 
prostoru jako prostředek sdílení 
myšlenek a estetických, či etických 
hodnot. Sochy, objekty nebo i kva-
litní architektura mohou narušit 
všední tok existence, zneklidnit a 
pobídnout diváka k zamyšlení nad 
formou, obsahem a potažmo exis-

tenciálním poselstvím, jehož nosi-
telem socha může být. Sochy a ob-
jekty na veřejných prostranstvích 
kultivují jejich potenciál a pro-
měňují funkci jednostranně prag-
matickou a materiální ve funkci 
estetickou, v níž se v člověku pro-
bouzejí myšlenky, emoce a pocity. 

Kvalitně nainstalovaná socha, 
či objekt v souvislosti s měřítkem  
a geniem loci daného místa, pasu-
jí volný prostor na jakousi otevře-
nou galerii přístupnou všem. Plas-
tiky ve veřejném prostoru mění 
výraz ulice, zneklidňují ho a vytr-
hávají jeho působení z otěží všed-
nodennosti. Odjakživa patřily k sí-
delním útvarům různých velikostí  
i různých kulturních oblastí. Ještě  
v nedávné minulosti existovala ří-
zená platforma socialistické vý-
stavby veřejných budov, v níž bylo 
počítáno s vyčleněním části roz-
počtu (4%) na umělecká díla.

Fyzická forma soch je přístupná 
divákovi, který se k ní může přiblí-
žit a dotknout se jí. Na plastikách 
ve veřejném prostoru je oproti zá-
věsným či nástěnným malbám ně-
co, co je bližší člověku, není to vý-
lučný artefakt v galerii chráněný 
desítkami senzorů s alarmem, k ně-
muž se ani nemůžete přiblížit. Je 
to dílo, které s vámi sdílí prostor, 
čas, realitu a vynucuje si pozornost 
a názor, jenž se může s odstupem 
proměňovat. 

Některé sochy budí zprvu reak-
ce odmítavé, zdrženlivé nebo na-
opak vyvolávají pocity radosti, v 
průběhu času se však názor může 
měnit, proto je vždy takto nainsta-
lovaná socha prostředkem subjek-
tivní interpretace, interakce a tedy 
námětem potencionálních myšlen-
kových proměn. 

Záměrem instalace soch v Hlučí-
ně v rámci projektu „Metamorfózy 
- sochy pro Hlučín“ je nejen esteti-
zace daného prostředí, ale i zamy-
šlení nad bouřlivou minulostí regi-
onu, která bude vepsána do těchto 
soch a stane se tak hodnotným vý-
tvarným mementem. Celý projekt 
tedy nese i rozměr pietní.

V letošním roce bude na konci 
Ostravské ulice nainstalována prv-
ní socha od MgA. Roberta Bučka 
s názvem „Déšť“. Autor v ní sty-
lizoval zadané téma do předsta-
vy zachycení dešťových kapek při 
dopadu na vodní hladinu. Čas je 
zastaven a my máme možnost bi-
lancovat. Hladká vodní hladina, 
která symbolizuje osud Hlučín-
ska, je narušena a zneklidněna ně-
čím, co dopadá shůry a co lze těž-
ko zvrátit, dešti nelze poručit, déšť 
je zde symbolickým nositelem jis-
tého zmaru, rozčarování a neklidu 
spojeného s minulostí Hlučínska, 
čeří a narušuje hladinu. Zároveň 
je ale znázorněn proces obrody  
a vzmachu, kdy se z dopadající 
kapky inverzně rodí kapka nová, 
vzešlá ovšem již z vodní hladiny, 
tedy z hladiny samotného Hlučín-
ska. Dává tušit naději vyvěrající ze 
síly a odhodlání místních obyvatel. 
Akce vyvolává reakci a stejně ja-
ko dopad dešťové kapky rozechví-
vá vodní hladinu, tak i dopad dě-
jinných událostí rozechvívá osudy 
jednotlivých lidí i celé společnosti.

Doufejme, že tato první instala-
ce současného uměleckého díla ve 
veřejném prostoru města nebude 
zároveň instalací poslední a že se 
Hlučín zařadí do dobré společnosti 
měst, v nichž se nejen opečováva-
jí hodnoty zděděné z minulosti, ale 
aktivně se utvářejí hodnoty nové. 
Investovat do výtvarného umění 
ve veřejném prostoru znamená na-
bízet lidem nevšední zážitky a zá-
roveň poukazovat na fakt, že měs-
to může fungovat jako symbióza 
funkčních a estetických hodnot.

Jaroslav Michna
oddělení rozvoje, plánování

a památkové péče MÚ Hlučín

Model vítězné sochy s názvem Déšť.                                             Foto: Robert Buček

PřítOMnOst, ČI nePřítOMnOst POMníkOvýcH, 
ČI vOlnýcH sOcH Může slOUžIt jakO UkaZatel 
kUltURní a sPOleČenské vyZRálOstI DOBy
a IntelektUálníHO POtencIálU lIDí v ní žIjící.

„
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jIž POtřetí se cHystají 
OBce, ekOlOGIcké sPOlky  
I jeDnOtlIví DOBROvOlnícI 
k velkéMU celOstátníMU 
ÚklIDU.

Do akce s názvem Ukliďme 
Česko se Hlučín zapojí podru-
hé. Letošní termín pro celoná-
rodní smejčení je sobota 16. dub-
na.  V Hlučíně se začne s úklidem 
už v pátek 15. dubna. „Zapojením 
se do této akce chceme přispět ke 
zlepšení čistoty a pořádku ve měs-
tě. Navíc věříme, že když si sami 
uklidíme, budeme se pak chovat ke 
svému okolí zodpovědněji,“ řekla 
vedoucí odboru životního prostře-
dí Městského úřadu Hlučín Soňa 
Prášková.  Do úklidu se zapojí za-
městnanci radnice, příspěvkové or-
ganizace města, dobrovolní hasiči, 
osadní výbory a občanská sdruže-
ní. Zapojit se samozřejmě mohou 
všichni občané města, stejně jako 
loni, kdy se přidávaly celé rodiny.  
„Stejně jako loni i letos už probě-
hl Úklid ANO. V sobotu 12. břez-
na jsem dělali pořádek v Jahodové 
ulici a okolí. Zmizel velký nepořá-
dek, co zůstal ještě po létě, nejvíce 
plechovky od piva, láhve od alko-
holu a další odpadky,“ řekla mís-
tostarostka Blanka Kotrlová. K ak-
ci Ukliďme Česko se samozřejmě 
připojí i s kolegy také v dubnu.

V pátek 15. 4. budou uklízet tyto 
úklidové skupiny, které budou mít 
sraz na vymezených místech ve  
13 hodin:

1) Okolí nádraží - sraz všech 
zájemců před MěÚ Hlučín (úklid 
okolo nádraží)

2) Břehy Hlučínského jezera - 

Opět se bude uklízet v ulicích města,
připojit se mohou dospělí i děti

sraz všech zájemců u jezera před 
hlavním vchodem do areálu 

V sobotu 16. 4. se do akce zapojí 
další skupiny, které budou mít sraz 
na vymezených místech v 9 hodin:

1) Sídliště Rovniny - sraz všech 
zájemců na zastávce linky 67 na 
křižovatce ulic Rovniny a Okra-
jová. Garantem úklidu pískovny  
a okolí kynologického areálu je 
Agri Nostra, spolek dobrovolní-
ků pro ochranu přírody z Hlučína. 
K účasti zve širokou veřejnost. Pro 
děti bude připravena sladká odmě-
na. Bližší informace jsou na webu 
spolku www.agrinostra.cz

2) Malánky - sraz všech zájemců 
na náměstíčku v Malánkách. Ga-
rantem úklidu je občanské sdružení 
Malánky, zájmová organizace, kte-
rá spojuje sousedy a stará se o kul-
turní akce v Malánkách. Uklízet se 

bude kolem hlavní cesty na Hlučín 
a kolem komunikace na Vrablovec. 
Po skončení akce bude pro všechny 
připraveno malé občerstvení. 

3) Bobrovníky – sraz všech zá-
jemců u mateřské školy Bobrovní-
ky. Garantem úklidu je osadní vý-
bor Bobrovníky. Uklízet se bude 
lokalita za hřištěm směrem k lesu 
a lokalita směrem k Hošťálkovicím 
od ulice Rekreační.

4) Darkovičky – sraz všech  zá-
jemců u kaple. Garantem úklidu 
je osadní výbor Darkovičky. Uklí-
zet se bude kolem cesty směrem na 
Kozmice a v parku volnočasových 
aktivit. 

5) Sídliště OKD - sraz všech zá-
jemců na točně autobusu č. 56. 
Garantem úklidu je osadní výbor 
OKD. Uklízet se budou příkopy od 
sídliště s ul. K Mýtu.

Městský úřad zajišťuje pro všech-
ny zúčastněné pytle na odpady.  Od-
voz sebraných odpadů zajistí ihned 
po skončení akce Technické služby 
Hlučín. Pracovní rukavice si musí 
donést každý své vlastní. 

„Úklidem to ovšem nezačíná, ný-
brž končí. Začínat by to mělo ze-
jména správným tříděním, ukládá-
ním odpadů na místa k tomu určená 
a následnou recyklací využitelných 
složek. I ti, kteří se nezúčastní z ča-
sových nebo jiných důvodů úkli-
dové akce, mohou přispět k čistotě 
města. Stačí, když nebudou odha-
zovat odpadky v přírodě, ale ulo-
ží je tam, kam patří,“ doplnila So-
ňa Prášková. 

Jakékoliv bližší informace si mo-
hou zájemci vyžádat mailem na 
praskova@hlucin.cz, nebo telefo-
nicky na čísle 595 020 233.     (red)

loni dobrovolníci posbírali v Hlučíně celkem 4,2 tuny směsného komunálního odpadu, půl tuny pneumatik a více než 
tunu větví a ořezů.                                                                                                                                                            Foto: Ivana Gračková

n RADA MĚSTA BĚHEM BŘEZNA
n schválila poskytnutí dotací do 

50 tisíc korun a grantů organiza-
cím a spolkům. Jejich přehled je 
na webu města v aktualitách. 

n rozhodla, že jubilanti, kteří v da-
ném roce dovrší 80 a více let, 
budou od města od roku 2017 
dostávat dárkový balíček v hod-
notě 200 korun, nebo možnost 
účastnit se setkání jubilantů.  

n podpořila pořádání tradičního 
Svatováclavského hudebního 
festivalu příspěvkem ve výši 20 
tisíc korun.

n schválila výstavbu tří autobuso-
vých zastávek: Rovniny, U Ku-
chaře a Pneuservis. Uvolnila na 
ně z rozpočtu 873 tisíc korun. 

n stanovila pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek od 100 tisíc 
do 1 milionu korun. Zásady jsou 
od 1. dubna povinné pro všech-
ny odbory úřadu a příspěvkové 
organizace,  a doporučené měst-
ským obchodním společnostem. 

n zvolila nového jednatele a ře-
ditele TS Hlučín, kterým se stal 
Roman Šťastný. 

Jaro přivítají a konec II. světové 
války si připomenou účastníci le-
tošního Májového pochoďáčku.

Už po třetí se půjde z Dolního Be-
nešova do Hlučína, tentokrát tra-
sou dlouhou zhruba 7,5 kilometrů. 
Akce, kterou pořádá Kulturní cen-
trum Hlučín spolu s Kulturním do-
mem Dolní Benešov, se uskuteční v 
sobotu 7. května. Oficiálně 2. roč-
ník pochoďáčku, protože první vý-
let dostal přídomek nultý, odstartu-
je od Kulturního domu v Dolním 
Benešově v 9 hodin. 

„Každý účastník pochodu si na 
startu vyzvedne registrační číslo, 
které po absolvování trasy odevzdá 
v Hlučíně v restauraci Laguna. Za 
svůj výkon dostane občerstvení a 
možná i něco navíc, čísla budou 
slosovatelná,“ slibuje vedoucí Kul-
turního domu Hlučín Veronika An-
tončíková. 

Hlučnáci se ránou dostanou do 
Dolního Benešova buď autobusem, 
který odjíždí z autobusového ná-
draží v 8.25, nebo vlakem s odjez-
dem 8.32.                                 (iga) 

Pochoďáčkem přivítají jaro



hlučínskénoviny [6] město

Domov pod Vinnou horou, p.o., Dlouhoveská 91/1915, 748 01 Hlučín 
Přijmeme zaměstnance:

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA, nástup možný ihned nebo dle dohody

Nabízíme:
Příjemné pracovní prostředí, plat dle platné stupnice platových tarifů v závislosti na 
délce započitatelné praxe, podílení se na vzdělávání

 
Požadujeme:

Odbornou způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb., dle § 5 a osvědčení o výkonu 
zdravotnického povolání bez odborného dohledu, trestní bezúhonnost, zdravotní 
způsobilost, komunikační dovednosti, schopnost pracovat samostatně i v týmu

 
Pracovní doba: PO – NE, ranní a odpolední směny

Kontaktní osoba:
Edita Kawková, DiS. – vedoucí domova pro seniory (tel.: 595 020 576, 727 939 262)

KUCHAŘ/KA  do pracovního poměru, nástup možný ihned nebo dle dohody

Nabízíme:
Pracovní úvazek 40 h týdně, ranní směny. Předpokládaný výdělek 12.030,- - 
13.970,- Kč dle praxe. 
Příjemné pracovní prostředí, příspěvek na rekreaci

Požadujeme:
Vyučení v oboru, zdravotnický průkaz, samostatnost , polehlivost a zodpovědnost, 
schopnost pracovat v týmu, trestní bezúhonnost

Kontaktní osoba: 
Ing. Dana Kostřevová, 595 020 577, 603 483 450

Žádosti o zaměstnání vč. přiložených životopisů zasílejte do 30. 4. 2016 na email dps@
ddhlucin.cz, popř. poštou nebo osobně na adresu Domova pod Vinnou horou, p. o.

Kašna na Mírovém náměstí při-
pomínala už od první poloviny 
března, že se blíží Velikonoce. Oz-
dobila ji jarní zeleň a spousta ve-
likonočních vajíček. O výzdobu se 
opět postarala parta z kulturní ko-
mise. Použili jsme asi více než 150 
vyfouknutých vajíček,“ prozradi-
la jedna z autorek výzdoby Marie 
Drobíková.                               (red)

Kašnu ozdobilo 
150 vajec

n
Nárůst se zastavil

Situace s nezaměstnaností se 
v únoru stabilizovala, většina uka-
zatelů zůstala ve srovnání s lednem 
na stejných hodnotách. Podíl ne-
zaměstnaných se udržel na 5,2 %, 
ubylo nově nahlášených uchazečů. 
Počet volných míst se pohyboval 
na hranici 163, což je meziměsíční 
nárůst o 18 míst. 

Ke konci února sice bylo v evi-
denci 1 529 uchazečů o zaměstná-
ní, což je pouze o jednoho méně 
než v lednu, ale v porovnání s úno-
rem předchozího roku je to pokles 
o 281 uchazečů. Podíl nezaměstna-
ných spadl oproti únoru loňského 
roku o 0,95 procentního bodu. Vý-
razný pokles jsme zaznamenali u 
nových uchazečů, kterých přišlo v 
únoru do evidence pouze 155, což 
je o 61 osob méně ve srovnání s mi-
nulým měsícem. 

Absolventů je mezi nezaměstna-
nými oproti lednu o sedm více, sou-
časný stav je na 86.  

 Leoš Jakubec
      ředitel Úřadu práce v Hlučíně

OKÉNKO ÚP

DOHODa s cíRkví je 
výHODná PRO OBě Dvě 
stRany. 

Prodejem jedněch a nákupem dru-
hých se zabývali zastupitelé na 
svém březnovém jednání. Měs-
to potřebovalo získat církevní po-
zemky u areálu Technických služeb 
Hlučín. 

Jejich vlastnictví umožní dal-
ší rozvoj této městské společnos-
ti, která zajišťuje některé služby 
pro občany v oblasti odpadového 

hospodářství, úklidu města, zim-
ní údržby, provozu útulku a podob-
ně. Znalec je ocenil na 1,650 mi-
lionů. Město zato nabídlo některé 
polnosti, které církvi umožní zcelit 
svá pole. Jejich cena je dle odhadu  
1,05 milionů korun.

„Domluva byla bezproblémová, 
církev byla při jednání vstřícná. Na 
své pozemky dala slevu, takže měs-
to nemusí rozdíl doplácet. Vztah 
římsko-katolické církve a města je 
velmi dobrý, vzájemně si vychází-
me vstříc a snažíme se, aby dohody 

byly vždy výhodné pro obě strany. 
Situace s pozemky potvrzuje, že je 
to správná strategie,“ řekl starosta 
Hlučína Pavel Paschek.Jakým způ-
sobem město nabyté pozemky pře-
vede na Technické služby Hlučín, 
zatím není jasné. Jednotlivé kroky 
se dělají postupně. 

Možností je více - město je mů-
že do Technických služeb vložit  
a navýšit tak základní jmění, nebo 
je může firmě třeba prodat. Rozho-
dovat budou nakonec opět zastupi-
telé.                                                (iga)

Město vyměnilo pozemky
na rozvoj Technických služeb

Pečovatelé z Charity Hlučín, kteří 
starým či nemocným lidem pomá-
hají s úklidem, hygienou, nákupy 
nebo vyzvedáváním léků, mají no-
vého pomocníka. 

Je jím kolo na elektrický pohon. 
Díky němu jsou v úzkých hlučín-
ských uličkách rychlejší, nemusí 
řešit ani přeplněná parkoviště. „Je 
to jednoznačný přínos, vhodný do-
plněk našeho skromného vozového 
parku,“ řekl ředitel charity Lukáš 
Volný. Kolo, které po několikamě-
síčním testování a zimní přestáv-

ce nyní pečovatelé chystají na plný 
provoz, získala charita za třicetitisí-
cový příspěvek Nadace ČEZ. 

„Jezdím na něm strašně ráda. Je 
to kolo do městského terénu, a my 
si ten terén opravdu každodenně 
užíváme. Někdy se hecnu a taky 
šlápnu do pedálů, pohyb je na artró-
zu ten nejlepší lék,“ svěřila se pečo-
vatelka Jana Vilkusová.           (red) 

 
nové kolo je úzkých hlučínských ulič-
kách ideálním dopravním prostřed-
kem.                              Foto: nadace ČeZ

Pečovatelé jezdí za klienty na elektrokole

Neuvěřitelné více jak 3 promile 
alkoholu v krvi měla v 11 dopole-
dne žena, kterou 10. března v Hlu-
číně zachraňovali městští strážníci. 
Hlídku přivolali svědci, kteří ženu 
našli na zemi v ulici Pode zdí. Obá-
vali se, že je nějak vážně zraněna. 
Personál tamního bistra jí přine-
sl židli, na níž ji svědci posadili. 
Hlídka žádné zranění neobjevila, 
žena přesto nebyla schopna chůze. 
Nebylo divu. 

„Strážníci jí v dechu naměřili 
3,30 promile. Proto na místo při-
volali rychlou záchrannou službu, 
která ženu odvezla do Městské ne-
mocnice v Ostravě,“ informoval 
velitel městské policie Luděk Ol-
šovský.                                      (iga)

OKÉNKO STRÁŽNÍKAn

Foto: Marie Drobíková

Výstavu obrázků na téma život 
u vody připravují žáci II. stupně 
všech hlučínských základních škol 
a studenti gymnázia do prostor 
městského úřadu. 

„Výstava bude instalovaná na 
chodbách úřadu, hlavně v budo-
vě A,“ prozradila Tereza Kubino-
vá, koordinátorka projektu který se 
koná v rámci kampaně Den Země 
a Zdravého města Hlučín. Zájemci 
si mohou výstavu prohlédnout od 
18. dubna do 9. května kdykoliv  
v úředních hodinách radnice. (iga) 

Děti malují vodu
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Přijímací řízení do šestých tříd  
s rozšířenou výukou matematiky 
a přírodovědných předmětů vyhla-
šuje Základní škola Hlučín Hornic-
ká. Uskuteční se ve čtvrtek 21. dub-
na od 7.30 do 13 hodin. 

„V těchto třídách se výuka zamě-
řuje na rozvoj logického a abstrakt-
ního myšlení, důraz učitelé kladou 
na výchovu k samostatnosti při ře-
šení problémových úloh. Žáci do-
sahují dlouhodobě velmi dobrých 
výsledků v olympiádách a při při-
jímacích řízeních na střední školy,“ 
uvedl ředitel školy Martin Franek.  

Žáci se učí v moderně vybave-
ných odborných, počítačových  
a jazykových učebnách. Mohou se 
účastnit lyžařských kurzů, matema-

tických soustředění, studijních po-
bytů v zahraničí. „Přechod na střed-
ní školy, který je obvykle provázen 
obtížemi, je  u těchto žáků plynulej-
ší, bez výraznějších změn v prospě-
chu,“ doplnil ředitel. 

V příjímacím řízení budou mít vý-
hodu děti s výborným prospěchem, 
které se budou moci prokázat účas-
tí v okresním kole matematic-
ké olympiády nebo Pythagoriády. 
„Úspěšné řešitele okresního kola 
matematické olympiády, případně 
Pythagoriády přijímáme bez přijí-
macího řízení,“ řekl Martin Franek. 
Zájemci o studium se mohou při-
hlásit do úterý 19. dubna. Přihlášky 
a další informace o škole najdou na 
www.zshornicka.cz.                  (iga)

Talentovaní budou ve výhodě
Velkou slávu zažila v samotném 

závěru března Základní škola Rov-
niny. Po necelém půlroku otevřela 
čerstvě zrekonstruovaný pavilon E 
s novým multifunkčním prostorem, 
který bude využívat školní družina, 
škola i nově vznikající mateřské 
centrum. 

Pavilon byl před rekonstrukcí 
prázdný, dříve v něm bývaly šat-
ny prvního stupně. Už od minulé-
ho školního roku mají všechny děti 
svou šatní skříňku v objektu šaten. 

„Naše škola nemá samostatné 
prostory pro školní družinu. Pro-
to jsme se rozhodli v uvolněném 
pavilónu tyto samostatné prosto-
ry vybudovat. Družina tím získá  

i svůj samostatný vchod a celý pro-
voz školy tak bude možné přeorga-
nizovat a zvýšit bezpečnost žáků ve 
škole. Prostory budeme využívat  
i pro výuku, různá divadelní a fil-
mová představení, informační 
schůzky s rodiči, pro náš předško-
lácký program Nanečisto i pro pre-
zentace žáků nebo různé slavnostní 
příležitosti,“ prozradil ředitel školy 
Miroslav Všetečka.

Rekonstrukce, která odstartovala 
loni v listopadu, přišla na 3,5 mi-
lionu korun. Škola stavební práce 
financuje z vlastního rozpočtu, na 
vybavení nábytkem přispěje Sdru-
žení rodičů při ZŠ Hlučín částkou 
100 tisíc korun.                           (iga)

Nová družina na Rovninách
září barvami a radostí

veselé prostředí plné barev se líbí dospělým, ale hlavně dětem, pro které je 
určeno.                  Foto: Miroslav všetečka

Den Země si budou v Hlučíně 
opět připomínat i děti celou řadou 
akcí. Konat se budou v rámci akti-
vit Zdravého města Hlučín. 

Tradiční Kouzelná planeta letos 
děti pozve prostřednictvím filmo-
vých projekcí do Thajska. Malovat 
na chodník přijdou před kulturní 
dům děti v úterý 19. dubna od 9.30 
do 11 hodin.  K mateřinkám se mo-
hou připojit i další děti, které přive-
dou jejich rodiče.  „I letos během 
kampaně Den Země školáci soutěží 

ve sběru papíru. Své loňské vítěz-
ství se nepochybně pokusí obhájit 
Základní škola Bobrovníky. Loni 
odevzdala 113 kilogramů papíru na 
žáka, tedy celkem 7800 kilo, a zís-
kala tak dar ve výši 3 tisíce korun 
na nákup výtvarných potřeb. „Sou-
těž odstartovala už v lednu a vy-
hodnocovat se bude v závěru dubna 
podle donesených lístků,“ prozra-
dila Tereza Kubinová, koordinátor-
ka kampaně Den země z hlučínské 
radnice.                                    (red)

Děti připomenou Den Země

Za veDení kateřIny 
BOkOvé se stala seveRní 
MIMOřáDně žáDanOU 
ŠkOlkOU v HlUČíně. 

MŠ Severní a její přidružené pra-
coviště v ulici Dr. E. Beneše jsou 
plné po strop. Zlom v zájmu rodi-
čů o umístění dětí do této hlučínské 
školky nastal zhruba před dvěma 
lety, kdy mateřinka začala uplat-
ňovat ve vzdělávání metody kritic-
kého myšlení a posléze Montessori 
prvky. Plánuje i otevření klasické 
třídy s Montessori třídy, pokud bu-
de zájem. A ten je obrovský. 

„Jedna z kolegyň dělala o zave-
dení metod kritického myšlení do 
vzdělávaní diplomovou práci. Dis-
kutovali jsem o ní, viděli jsme vý-
sledky u dětí. Chytilo nás to,“ vy-
světluje ředitelka školky Kateřina 
Boková, co odstartovalao zájem o 
alternativní metody, které podporu-
jí logické myšlení dětí, rozvíjí je-
jich samostatnost i slovní zásobu. 
Metody kritického myšlení v kom-
binaci s Montessori a jeho specific-

kými pomůckami tvoří jedinečný 
systém práce s dětmi, který si ro-
diče nemohou vynachválit. Na Se-
verní už v této chvíli nabízejí ma-
ximum, co vůbec na tomto stupni 
vzdělávání z alternativních metod 
lze, v metodách kritického myšlení 
dokonce školili pedagogy dalších 
mateřských škol z Hlučínska. Na-

víc se individuálně věnují dětem s 
logopedickými vadami. 

„Když jsme začínali uplatňovat 
Montessori prvky ve výuce, rodiče 
se ptávali, jak výrazně se tím mě-
ní systém práce s dětmi. Dnes jsem 
přesvědčena, že základem není 
žádný systém, ale přístup k dětem. 
Pokud učitel bere děti jako partne-

ry, když se naučí k poznání je do-
vést, nikoliv jim vše jen odvyklá-
dat, tak je to nejlepší, co můžete 
dětem dát,“ říká Kateřina Boková. 

Školky, v nichž je 112 a padesát 
dětí, vede Kateřina Boková už šes-
tý rokem. Původně učila v Ostra-
vě. V době mateřské dovolené, na 
níž byla postupně se dvěma dětmi, 
si doplnila vzdělávání a poté vy-
hrála výběrové řízení na pozici ře-
ditelky v Hlučíně. Pro školku dý-
chá,  pro sebe i své učitele využívá 
všech možností dalšího vzdělává-
ní, které se nabízí, získané poznat-
ky se pak snaží zavádět do práce s 
dětmi. Školka je mimořádně úspěš-
ná v žádostech o dotace na moder-
ní vybavení i didaktické pomůcky. 
I proto byla Kateřina Boková mezi 
čtyřiadvaceti pedagogickými pra-
covníky, kteří ve čtvrtek 31. března 
převzali z rukou předsedy Sdružení 
obcí Hlučínska Herberta Pavery a 
obou místopředsedů Moniky Brze-
skové a Pavla Paschka ocenění pro 
nejlepší pedagogy Hlučínska. 

Ivana Gračková 

Rodiče žádají alteternativu už v mateřince

kateřina Boková zná recepty na to, jak v dětech podporovat přirozenou zvída-
vost a posilovat logické myšlení.                                                Foto: Ivana Gračková



kračovat v tom, co je vlastní všem 
Hlučíňákům a vlastně celému Hlu-
čínsku: být jiný, zvláštní, být svůj a 
přesto zajímavý,“ řekl starosta. 

Festival se připojuje i k letošním 
celohlučínským oslavám 760. vý-
ročí založení města. „Městské slav-
nosti k výročí se uskuteční už v 
červnu. Ovšem věřím, že festival 

se stane ta-
kovým dru-
hým vrcho-
lem oslav. 
Chceme ho 
také využít 
jako plat-
formu pro 
naše se-
tkání s vý-
znamnými 
osobnost-
mi, part-
nery města  
i největší-

mi zdejšími zaměstnavateli,“ do-
plnila místostarostka Blanka Kotr-
lová.  

Při tvorbě programu letošního 
ročníku festivalu narazili pořada-
telé na problém. Nepodařilo se jim 
vtěsnat všechny kapely, které chtě-
jí publiku v Hlučíně nabídnout, 
do tradičních dvou dnů. „Rozhod-
li jsme se proto festival rozšířit na 
třídenní. Začneme jako v minulých 
letech v pátek, ale festival se pro-
táhne až do neděle,“ řekl David 

Moravec. Cena vstupného na festi-
val se tím nemění, což jistě potěší 
všechny návštěvníky. „Město letos 
slaví 760 let, tak to bude takovým 
naším malým dárkem k tomuto ku-
latému výročí,“ doplnil pořadatel. 

XII. ročník hudebního festivalu 
Štěrkovna Open Music se opět ode-
hraje na březích Hlučínského jeze-
ra od 29. do 31. července. Obdob-
ně jako v loňském roce i tentokrát 
bude jeho generálním partnerem 
Hlučín. Hlavními partnery se staly 
prezentační a poradenské centrum 
Elements a společnost ČEZ. 

Letos budou k hlavním hvězdám 
patřit kapely Horkýže Slíže, Mig 
21, Jelen a mnoho dalších. Protože 
město letos slaví 760. výročí svého 
založení králem Přemyslem Otaka-
rem II., bude mít festival přívlastek 
Hlučín SPECIÁL 760. Mezi speci-
ální projekty festivalu bude patřit 
souboj kapel v balkánském rytmu 
Balkan Battle live nebo pocta Pet-
rovi Hapkovi s názvem Na cestě, ve 
které Michal Horáček uvede zpěvá-
ky Ondřeje Rumla, Lenku Novou, 
Segrada. Vstupenky na třídenní 
festival jsou v předprodeji k dostá-
ní za 410 korun, koupit se dají v sí-
ti Ticketstream a v lokálních před-
prodejích jako Informační centrum 
Hlučín, Sluna Opava či Hospoda 56 
v Hlučíně. Letos poprvé si návštěv-
níci mohou předplatit také parková-
ní.                         Ivana Gračková

hlučínskénoviny [8] kultura

tRaDIČníMU HUDeBníMU 
setkání na BřeZícH 
HlUČínskéHO jeZeRa Už 
Dva Dny nestaČí. 

Ve znaku festivalu, jehož XII. roč-
ník se uskuteční v závěru červen-
ce, bude motýl modrásek bahenní, 
který obývá louky u Hlučínského 
jezera, tradičního dějiště festiva-
lu. Hudební maraton se navíc letos 
rozrůstá ze dvou na tři dny. 

Podle pořadatelů souvisí změna 
grafiky s proměnou samotného fes-
tivalu, který se dostal do přelomo-
vého stádia. 

„Silně se soustředíme na komu-
nitní a společenský dopad akce. Ta 
už není jen přehlídkou hudebních 
es i když hvězdy stále hrají jednu 
z hlavních rolí. Důležitou složkou 
se stalo společné trávení volného 
času rodin. Děti si užívají progra-
mu na ČEZ Cirkulum scéně, do-
spělí poslouchají hudbu, projíždí se 
na plachetnicích. Výrazně se mě-
ní zaměření programu. Letos nese 
akce přízvisko festival mimořád-
ných projektů. Cílem je nabídnout 
něco, co jinde návštěvníci neuvidí 
a neuslyší. To vše chceme promít-
nout i do nové grafiky. Zůstal sice 
jeden propojovací prvek, jinak je 
vše úplně jiné. Hlavním motivem 
je modrásek bahenní. Vzhledem  
k tomu, že mu už jedenáct let pra-
videlně hrajeme tu nejlepší muziku  

z Česka, Slovenska či Polska, zmu-
toval a místo tykadel teď má dva 
krky elektrických kytar. Křídla v 
logu symbolizují dvě těla tohoto 
nástroje,“ řekl s nadsázkou pořada-
tel festivalu David Moravec. 

Autorem nového znaku je výtvar-
ník Vladimír Kotek. 

„Vytvořili jsme kombinovanou 
značku, spo-
jili jsme lo-
gotyp Štěr-
kovny, který 
si ponechal 
hvězdu ja-
ko pokračo-
vání tradice 
předchozího 
loga, a obra-
zové složky, 
která je syn-
tézou moti-
vu motýla  
a elektric-
kých kytar. Tato grafická zkratka 
vychází z tvarové blízkosti obou 
motivů. Neutrální černá a inverz-
ní bílá se pak podřizuje barvám ve 
znaku města Hlučín," objasnil vý-
tvarník. 

Posun festivalu od tradičního hu-
debního setkání k společensky vý-
znamnému podniku určenému pro 
celé rodiny vítá i vedení města.  
I proto se Hlučín už podruhé stal 
generálním partnerem festivalu. 
„Jsem rád, že se festival snaží po-

Tváří festivalu Štěrkovna Open Music
bude luční motýl modrásek bahenní

Muzikálové baletní představení 
Ledové království, které připravi-
lo na motivy populárního animo-
vaného filmu Frozen inspirované 
pohádkou Ledová královna H. Ch. 
Andersena baletní oddělení Zá-
kladní umělecké školy P. J. Vejva-
novského Hlučín, letos už dvakrát 
zcela vyprodalo hlučínský kultur-
ní dům.

Proto se inscenátoři rozhod-
li uvést toto půvabné dílko mimo-
řádně ještě potřetí. Konat se bude  
v pondělí 7. dubna od 18 hodin, 
opět v kulturním domě. „Obrovský 
zájem diváků nás moc potěšil.  Vě-
řím, že i poslední hlučínské před-
stavení bude mít úspěch,“ řekla pe-
dagožka a hlavní organizátorka už 
tradičních baletních inscenací Klá-
ra Krejčířová.                           (iga)

Ledové království 
se vrací potřetí
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Březnová výstava fotografií Jin-
dřicha Štreita pořízených ve spo-
lupráci s Asociací rodičů dětí 
s dětskou mozkovou obrnou odstar-
tovala další zajímavou platformu  
v Kulturním domě Hlučín.

Štreitovy fotografie se ještě vě-
šely provizorně na hřebíčky. I tak 
byl autor, který přijel na vernisáž 
osobně, s instalací moc spokojen.  
Ovšem od dubna budou výstavy 
v kulturním domě ještě na vyšší 
úrovni. Na začátku dubna se totiž 
bude ve foyer instalovat nový zá-
věsný systém. 

„Prostor ve foyer kulturního do-
mu si o oživení přímo říká. Zdržují 
se v něm lidé, kteří přicházejí do di-

vadla, na koncerty i další akce, pra-
videlně se tu setkávají zastupitelé. 
Výtvarná díla, ať už fotky nebo ob-
razy, jim jistě zpříjemní třeba čas 
čekání na partnera nebo přestáv-
ku,“ řekla vedoucí kulturního do-
mu Veronika Antončíková. 

V Hlučíně tak vznikne další, vel-
mi frekventovaný výstavní prostor. 
Prezentovat své práce v něm mo-
hu jak renomovaní, tak začínající 
umělci, ale i například školy. 

„Už připravujeme výstavu foto-
grafií z baletního představení hlu-
čínské základní umělecké školy 
Ledové království, které mělo ob-
rovský úspěch,“ doplnila Veronika 
Antončíková.                             (iga) 

Foyer kulturního domu se
změní ve výstavní prostor 

Plánovaný koncert komorního 
orchestru Vejvanovský, který se 
měl konat v polovině dubna, od-
padá. 

„Koncert musíme bohužel od-
ložit, protože někteří členové or-
chestru jsou dlouhodobě nemoc-
ní. Třetí koncert k XX. výročí 

založení orchestru se proto usku-
teční později, v náhradním termí-
nu, který včas oznámíme,“ řekla 
Eva Niedobová, ředitelka Základ-
ní umělecké školy P. J. Vejvanov-
ského Hlučín, pod jejíž hlavičkou 
orchestr působí.                                                

(iga)

Koncert se odkládá kvůli nemoci

Kniha s názvem Poezie nevšed-
ních dní se dostává do prodeje. Útlá 
sbírka básní Anny Vitáskové, která 
vyšla v drobném nákladu, se nyní 
dočkala dotisku a je k dostání v in-
formačním centru na zámku. 

„Původně jsme vytiskli padesát 
kusů, které byly hned rozebrány. 

Teď se podařilo sponzorsky zajistit 
dotisk,“ prozradila Marcela Miku-
lová, ředitelka Domova pod Vinnou 
horou, kde autorka v současnos-
ti žije. Výtisk přijde na 45 korun. 
V osmadvaceti básních Anna Vitás-
ková vzpomíná na různé etapy své-
ho života.                                        (red)

Básně putují za čtenáři

Fotografickou soutěž s názvem 
Život v opavském Slezsku vyhla-
šuje Turistická oblast Opavské 
Slezsko ve spolupráci s Opavským 
hlučínským deníkem. 

Určena je pro všechny, kteří rádi 
fotografují. Stačí zaslat fotografii  
z turistické oblasti opavského Slez-
ska. Lokality zájemci najdou na 
www.opavske-slezsko.cz.

„Soutěžící posílají fotografie pří-
mo k nám do redakce. Ke snímku 
musí uvést, kde byl pořízen, název 
fotografie, případně popisek,“ řek-
la za Deník Veronika Konigová. 

Fotografii je nutné poslat nejpoz-
ději do 15. dubna mailem na adresu 
veronika.konigova@denik.cz. Nej-
krásnější fotografie budou od 25. 
dubna do 6. května vystaveny v ob-
chodním centru Breda&Weinstein 
v Opavě. O vítězi budou rozhodo-
vat návštěvníci výstavy hlasová-

Mapujte opavské Slezsko 

ním. Autor vítězného snímku získá 
poukázku v hodnotě 1000 korun na 
nákup v obchodním centru a mno-
ho dalších dárků.

Fotografie bude možné shlédnout 
také na zámku v Hradci nad Mora-
vici při zahajování turistické sezo-
ny v sobotu 7. května.             (red) 

Bunkry v Darkovičkách.  
Foto: Michal kubíček

Na autorské čtení krnovské rodač-
ky Markéty Harasimové zve všech-
ny čtenáře a hlavně čtenářky Měst-
ská knihovna Hlučín. 

Známá autorka představí svou 
tvorbu s akcentem na své nejnověj-
ší knihy Sametová kůže, Vražedná 

vášeň a především aktuální novinku 
Pouta z pavučin. Detektivní příběh 
s milostně-erotickou zápletkou na-
bízí napětí, erotiku, lásku, ale i hu-
morné situace. Beseda se bude ko-
nat v úterý 12. dubna v 17 hodin v 
TV klubu.                                       (red)  

Povídat přijede autorka detektivek

Koncert písničkáře Karla Plíha-
la bude v Kulturní domě Hlučín  
20. dubna od 19 hodin. 

„První půlka koncertu bude z vel-
ké části věnovaná písničkám z po-
sledního alba Vzduchoprázdniny, 
které vydalo v roce 2012 vydava-
telství Inspiracek. Ve druhé půlce 
zazní směs starších písniček v no-
vých kytarových aranžích, napří-
klad Yetti, Námořnická, Kluziště, 
Už za tři čtvrtě století, Ráda se mi-

luje a další,“ prozradila manažer-
ka Dana Dobešová. Písničky Karel 
Plíhal obvykle prokládá krátkými, 
trefnými básničkami. A protože ně-
které texty jsou přinejmenším lech-
tivé, je koncert nepřístupný pro dě-
ti do dvanácti let. „Je zážitek slyšet 
Plíhala z přehrávače nebo číst jeho 
veršovánky. O něčem jiném je ale 
vnímat neopakovatelnou atmosfé-
ru jeho koncertů,“ doplnila Dana 
Dobešová.                                (iga) 

Plíhal dětem nepřístupný 

Foto: Zdeněk Polách
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Hlučínský majáles, který pořádá 
spolek Ha kultura spolu se studen-
ty hlučínského gymnázia, se usku-
teční v pátek 29. dubna. 

„Stejně jako loni i letos bude  
v květinovém stylu, jak se rozhodli 
sami studenti,“ řekla předsedkyně 
Ha Kultury Jana Stočková. Májku 
budou účastníci stavět na náměs-
tí, kde také vyhlásí krále a králov-
nu majálesu. Hudební program se 
následně odehraje na prostranství  
u hlučínského zámku.                  (red) 

Studenti si vybrali květinový styl 

loni měl majálesový průvod městem úspěch.                                                                                                          Foto: Martin kusýn

Program hluČínského majálesu
14:50 15:15 PRůvOD k Májce na náMěstí
15:20 16:10 Pěvecký sBOR GyMnáZIa
16:45 17:30 světlO
17:55 18:40 cOcaIne PaRty
19:05 19:55 PtakUstIk s kaPelOU
20:20 21:15 tHat sHy BanD
21:45 22:40 sakUMPRásk
23:05 23:55 kRackHOUse FaMIly
0:00 01:00 aFteRPaRty v klUBU PIwáČ: Dj lOwa

Křížová cesta v hlučínském kos-
tele se už stala tradicí. V pátek  
11. března jsme měli opět možnost 
prožívat události, které si připomí-
nají věřící o velikonočních svátcích 
na celém světě. 

Spolu s účinkujícími jsme pro-
šli čtrnáct zastavení Křížové ces-
ty. Jedinečná inscenace, prováze-
na dramatickou hudbou, nenechala 
nikoho lhostejným. První zastave-
ní „Ježíš je odsouzen k smrti“ do-
provodila niterná hudba, takže 
kostel ani nedýchal. Když „Ježíš 
přijímal kříž“, naříkal soprán Es-
ter Drastíkové v písni Alto Giove 
nad jeho krutým osudem. Násle-
dovala dojemná scéna, kdy „Ježíš 
potkává svou  Matku“. Intermez-
zo Pietra Mascagniho provázelo 
obraz „Šimon pomáhá Ježíši nést 
kříž“. Komorní orchestr doprová-
zel houslové sólo Kateřiny Jakšové 
a podmaloval obraz, kdy „Veronika 
podává Ježíši roušku“. Při osmém 
zastavení napomínal Ježíš plačí-
cí ženy: „Neplačte nad sebou, ale 
nad svými hříchy“. K tomu hudba 
Nuvole Bianche Stabat Mater, bo-
lest matky vyjádřena v procítěném 
zpěvu Ester Drastíkové a Nikol 
Novotné a srdcervoucí obrazy „Je-
žíš je přibit na kříž“ a „Ježíš umí-
rá na kříži“. Také poslední dva ob-
razy „Tělo Ježíše je sňato z kříže“ 
a „Tělo Ježíše uloženo do hrobu“ 
zanechalo v přítomných hluboké 
dojmy. Odměnou účinkujícím byl 
dlouhý aplaus ve stoje. Poděková-
ní diváků si zaslouží zejména autor 
nápadité inscenace Lukáš Krček, 
Komorní orchestr Gaudi Musicae 
pod vedením Kateřiny Jakšové, 
obě sólistky, kytarista Antonín Vi-
liš z Rakouska, choreograf a před-
stavitel Ježíše Jan Krejčíř, autorka 
projekce Lucie Ptašková a všichni 
představitelé jednotlivých postav 
Křížové cesty.

Edeltraud Svobodová

Křížová cesta dojala

Filipojakubská noc bude v Hlučí-
ně dramatická. Na štěrkovně se bu-
dou pálit čarodějnice. 

Akci pro veřejnost, ale samozřej-
mě hlavně pro rodiny s dětmi, pořá-
dá Sportovně rekreační areál spolu 
se ZUŠ P. J. Vejvanovského, která 
zajišťuje pravý čarodějnický pro-
gram. Připravena bude velká vatra, 
ve které se bude pálit čarodějnice. 
„Jestliže má někdo doma tu svou, 
které se chce zbavit, může ji při-
nést. Po náročném očistném proce-
su, kterým přivítáme jaro, nastane 
čas i pro zábavu. A protože k tábo-
ráku patří pravé špekáčky, opeče-
me si je i my,“ prozradila vedoucí 
spolupořádajícího Kulturního do-
mu Hlučín Veronika Antončíková.  
Vše vypukne na štěrkovně v sobotu 
30. dubna  v 17 hodin. Zvláště ví-
táni budou účastníci v příslušných 
maskách, které budou soutěžit  
o zajímavé ceny.                         (iga)

Spalte si svou
čarodějnici

nČTENÁŘI PÍŠÍ

První sezona kina v Kulturním 
domě v dubnu končí čtyřmi filmy. 
Po loňském úspěchu se ale do Hlu-
čína opět vrátí projekce pod širou 
oblohou.

„Pokud to umožní počasí, začne-
me v červnu. Nejčastěji budeme 
promítat na štěrkovně, ale letní ki-
no vyrazí za svými diváky i do jed-
notlivých městských částí,“ řekl ře-
ditel areálu Petr Breitkopf.      (iga)

Kino končí i začíná

Jedno židovské přísloví praví, že 
kdo zachrání jeden lidský život, za-
chrání celý svět. V novodobých dě-
jinách poznamenaných nacistic-
kými zločiny nalezneme mnoho 
lidí, kteří nebyli k okolnímu dění 
lhostejní. Jedním z nich je Sir Ni-
cholas Winton, zachránce 669 dětí 
převážně židovského původu, kte-
ré dopravoval z Němci okupované 
Prahy do bezpečí k anglickým pěs-
tounským rodinám. Ve dnech 10., 
11. a 14. března 2016 se žáci dru-
hého stupně ZŠ Hlučín-Rovniny 
účastnili projektu věnovanému prá-
vě tomuto skromnému muži.  

První den žáci pracovali v rámci 
svých kmenových tříd a prostřed-
nictvím metod kritického myšlení 
poznávali nejen osobu Sira Winto-
na, ale dověděli se více i o obtíž-
né situaci Židů za války, přiblížil se 
jim více pojem holocaust. Vybra-
ní zájemci se setkali s Lucií Vajdo-
vou, jež byla v posledních letech v 
osobním kontaktu se Sirem Winto-

nem. Ve druhém dni se potkali žá-
ci napříč ročníky druhého stupně. 
Každý si mohl vybrat, zda se sta-
ne soudcem nacistických zločinů, 
redaktorem britských novin a napí-
še v angličtině interwiev s Nickym, 
vydá se po stopách vlaku, navštíví 
Židovský hřbitov v Hlučíně za od-
borného výkladu Jiřího Nemináře, 
upeče Hamannovy uši, seznámí se 
s osudy přeživších dětí, vytvoří fik-
tivní facebookovou zeď, pozná ži-
dovskou kulturu prostřednictvím 
hudby, či se zapojí do výtvarné díl-
ny a vytvoří Wintonův vlak. 

Žáci ocenili pestrou nabídku te-
matických dílen, promyšlenost pro-
jektu, týmovou práci a mnozí od-
cházeli s pocitem obdivu a hrdosti, 
že existují lidé, pro které lidskost 
a slušnost nejsou prázdnými pojmy 
a chtějí pomáhat druhým. Sir Win-
ton rozhodně získal jejich sympa-
tie.                      Andrea Tomečková

Veronika Kadlecová
učitelky ZŠ Hlučín - Rovniny

Cesta k poznání vede přes zkušenost
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třetí ROČník ZávODU se 
POBěží na Devět, Dvacet
I ČtyřIcet kIlOMetRů. 

Hlučínský půlmaratón má za se-
bou všeho všudy dva ročníky  
a už se stal fenoménem. Na půvab-
nou trasu kolem Hlučínského je-
zera vyrazí běžci opět 28. května. 
Hlavní pořadatelky závodu Gabri-
ely Svačinové jsme se zeptali, jak 
nápad vznikl a co nového chystá na 
letošní rok. 

Jak se to přihodilo, že jste zača-
la spolu se Sportovně rekreačním 
areálem Hlučín pořádat Hlučín-
ský půlmaraton? 

Před pár lety jsem chtěla zorgani-
zovat pro své známé závod na zá-
věr běžecké sezony. Měl mít ráz 
spíše kamarádského setkání. Před-
stavovala jsem si, jak po běhu ope-
čeme buřta a zhodnotíme co, jak, 
kde se nám podařilo odběhnout, ja-
ké máme plány. Protože sama bě-
hám, trať jsem měla vymyšlenou, 
jen mi chybělo zázemí. Požádala 
jsme proto ředitele sportovně re-
kreačního areálu Petra Breitkopfa, 
zda bychom mohli využít některý 
objekt na štěrkovně. Nápad se mu 
rozležel v hlavě a než jsem stihla 
naše kamarádské běhání zorgani-
zovat, oslovil mě, zda bych nepo-
mohla připravit běh pro celý Hlu-
čín. Byla to výzva. Dělat něco pro 
kámoše je něco jiného než chystat 
takový podnik pro širší veřejnost. 
To je velký závazek!  

Jaký byl první ročník? 
Před prvním ročníkem jsme měli 

všichni trému. Byli jsme zvědaví, 
zda vůbec někdo přijde. Nakonec 
se ho účastnilo 140 běžců. Na tako-
vý počet jsme ani nebyli připrave-
ni, měli jsme problém přidělit všem 
čísla. Jak většina začátečníků i my 
jsme udělali moc chyb. Ty zásadní 
se podařilo ve druhém ročníku od-
stranit. Velkým pomocníkem je pro 
nás teď měření tratě pomocí čipů. 

Po oba ročníky jsme válčili se zna-
čením tratě. Snad se nám letos po-
daří najít tolik pomocníků, aby se 
i tenhle problém odstranil. Loni se 
Hlučínského půlmaratonu účastnilo 
už přes dvě stovky běžců a my vě-
říme, že letos jich bude ještě více. 

Hlučínský půlmaratón je spí-
še pro trénované sportovce nebo 
i pro rekreační běžce? 

Účastní se ho obě kategorie. Pro 
první i druhý ročník jsme připravili 
vždy dvě tratě. Na tu devítikilomet-
rovou vybíhají spíše rekreační běž-
ci nebo začátečníci. Půlmaratón-
skou trať si vesměs vyberou ti, 

kteří mají něco natrénováno. I když 
se říká, že kdo uběhne deset kilo-
metrů, uběhne jich i dvacet. Pevně 
věřím, že se spousta těch, kteří si  
v loňských ročnících vyzkoušeli 
devítku, letos postaví na start půl-
ky. Zvládly ji i čtrnáctileté děti a 
nejstarší muž měl 58 let.

Účastní se spíše místní běžci, ne-
bo přijíždějí i přespolní? 

Jezdí i hodně přespolních. Naše 
trať neodpovídá standardnímu as-
faltovému půlmaratonu. Je to spíš 
cross, vede po zpevněných cestič-
kách, kolem řeky, rybníku, jezera. 
Tím je trasa půvabná, ale je i ná-

Hlučínský půlmaratón letos přiláká nejenom
rekreační běžce, ale také trénované sportovce

Zápasy šesti nejúspěšnějších žáků 
okresního přeboru ve stolním teni-
se se uskuteční ve čtvrtek 14. dub-
na od 17 hodin v Domě dětí a mlá-
deže Hlučín. 

V přehlídce TOP 6 bude mít svá 
želízka v ohni domácí kroužek stol-
ního tenisu, který budou zastupo-

vat hned tři hráči, kteří se ve vzá-
jemných zápasech utkají s dalšími 
finalisty. Bojovat se bude tradičně 
o Zlatý pohár. 

„Zveme všechny příznivce stolní-
ho tenisu, aby přišli povzbudit naše 
borce,“ řekla pedagožka domu dětí 
Božena Kladivová.                    (red)

Nejlepší se utkají za zeleným stolem 

ročná, hlavně na psychiku. Zlom 
je na sedmnáctém kilometru, kdy 
místo nejbližší cestou do cíle mu-
síte běžet ještě kolem celé štěrkov-
ny. Navíc celá trasa neměří 21,09, 
ale 22,4 kilometrů. To už pak ka-
ždý metr bolí. Kdo zvládne celou 
trasu, je opravdu borec!

Letos ale chystáte i čtyřicítku. 
Bylo náročné ji připravit? 

Plánuje se dobře, když ji nemusí-
te běžet. Velkou výhodou je, že ko-
lem Hlučína jsou opravdu hezké 
tratě, je tady spousta atraktivních 
úseků. Do budoucna už mám vy-
myšlenou i šedesátku. 

Čtyřicetikilometrový cross jsme 
zařadili proto, že půlmaraton u nás 
v loňských ročnících běželi i top 
sportovci, kterým je 22km málo, 
třeba Aleš Velička, vítěz prvního 
ročníku s časem 1:25:48, Stanislav 
Najvert, vítěz Beskydské sedmič-
ky 2014, Matt Mayer z týmu Velké 
Británie a samozřejmě nesmím za-
pomenout na Hlučíňáka Jirku Pyt-
líka, který z loňska drží traťový re-
kord 1:25:12. Samozřejmě to bude 
také výzva pro ty, kteří už pokořili 
půlmaraton a chtějí se posunout ně-
kam dál. A věřte mi, že zaběhnout 
maraton, to je velká euforie! Pro 
všechny, kteří tuhle trasu zvládnou, 
bude v cíli připravena křišťálová 
medaile z místní sklárny. 

Máte nějaké ohlasy, že by exis-
tence závodu vyprovokovala dal-
ší lidi k tomu, aby začali běhat? 

Běhání je fenomén. Po chůzi je 
to nejpřirozenější pohyb a nejlepší 
způsob, jak se udržovat v kondici. 
Vím o pár lidech, které Hlučínský 
půlmaratón vyprovokoval k tréno-
vání. Ale spíš než závod byl spou-
štěcím momentem – tak ona nebo 
on to zvládl? Tak to já dám taky! 
Ať je to jak chce, je to dobře. Vů-
bec nejde o čas, ale o překousnutí 
vlastní pohodlnosti, bolesti a studu, 
o nalezení chuti jít do toho. Fandím 
každému, kdo tohle zvládne.

takto se loni běžel druhý ročník.                                                        Foto: tomáš Bém

Rybářská soutěž pro děti s názvem 
Zlatá udice se uskuteční v sobotu 
23. dubna na jezeře. Pořádá ji Dům 
dětí a mládeže Hlučín.

„Soutěžit se bude v rybolovné 
technice i z poznávání ryb a dalších 
živočichů i rostlin. Součástí bude 

test. Soutěž má charakter doškolení 
a pro držitele dětských povolenek k 
rybolovu je povinná,“ řekla organi-
zátorka Edita Studená. Sraz zájem-
ců je 8 hodin na štěrkovně. Bližší 
informace lze získat přímo v hlu-
čínském domě dětí.                    (iga)  

Tradiční soutěž Zlatá udice opět 
pořádně prověří malé rybáře
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KAM V HLUČÍNĚ V DUBNUn
2. 4. 8:30 Turnaj stolní tenis DDM
2. 4. 9:00 Výstava hasičské techniky Mírové náměstí
2. 4. 10:00 KP ve volejbalu kadetek mezi dr. TJ Hlučín a VK Frýdlant n. O. Sportovní hala
3. 4. 15:00 Šmoulové 2, film pro děti Kulturní dům
3. 4. 17:30 Život je život, projekce pro dospělé Kulturní dům
7. 4. 18:00 Ledové království, balet Kulturní dům
9. 4. 8:00 - 12:00 Farmářské trhy Mírové náměstí

13. 4. Kouzelná planeta pro ZŠ Kulturní dům
15. 4. 17:00 Hlučín, krystal městotvorných snah, vernisáž výstavy, která potrvá do 15. května Zámek

15. - 16. 4. Ukliďme ČESKO celý Hlučín
16. 4. 19:00 Divadlo DVA – Vysavač s Bobem Kleplem v hlavní roli Kulturní dům
16. 4. 10:00 KP 2. tř. ve volejbalu žen mezi dr. TJ Hlučín a SK Metylovice Sportovní hala
17. 4. 15:00 Ovečka Shaun, film pro děti Kulturní dům
17. 4. 17:30 Fakjů pane učiteli 2, projekce pro dospělé Kulturní dům
19. 4. Malování křídami pro MŠ Kulturní dům

18. 4. - 9. 5. Výstava výtvarných prací žáků ZŠ a Gymnázia MěÚ Hlučín
11. 4. - 21. 4. Návštěva Čističky odpadních vod pro školy ČOV
11. 4 .- 21. 4. Přednášky pro ZŠ na téma proč třídit odpad na školách

20. 4. 19:00 Koncert Karla Plíhala Kulturní dům
22. 4. Kino pro I. stupeň ZŠ a MŠ Kulturní dům
23. 4. 8:00 - 12:00 Farmářské trhy (...další následují 7. 5.) Mírové náměstí
24. 4. 15:00 Jarní koncert Hlučínského pěveckého sboru Červený kostel
29. 4. 15:00 Hlučínský Majáles Zámecké nádvoří
30. 4. Hlučínská lilie Kulturní dům
30. 4. 17:00 Pálení čarodějnic Zámek
30. 4. Vyhodnocení soutěže v sběru papíru Štěrkovna
30. 4. 10:00 KP 2.tř.ve volejbalu žen mezi dr. TJ Hlučín a TJ Kozlovice Sportovní hala
7. 5. 21. Slezská výstava psů Štěrkovna

Velikonoční zajíc ze slámy připo-
míná stejně jako loni svátky. Stojí 
vedle kulturního domu, aby potě-
šil nejen Hlučíňáky, ale také řidiče, 
kteří městem jen projíždějí. 

Opět ho stavěli lidé z kulturní ko-

mise města a jejich kamarádi. „Za-
jíc se loni líbil a budil pozornost, 
proto jsme se rozhodli ozdobit jím 
prostranství u kulturního domu i le-
tos,“ poznamenal Lukáš Krček, je-
den z iniciátoru stavby.           (red)  

Slaměný zajíc přivítal jaro

na zajíce byly opět zapotřební tři velké balíky slámy. Poděkování za jejich zajiš-
tění posílají organizátoři Gabrieli Dihlové.                    Foto: veronika antončíková

Temperamentní tanec není nut-
né sledovat jen v televizi s průvod-
covstvím Marka Ebena. Naživo si 
ho lze užít například na Hlučínské 
lilii. Její už 32. ročník se se usku-
teční v sobotu 30. dubna v Kultur-
ním domě Hlučín. Na prestižním 
setkání budou měřit síly v taneč-
ním sportu desítky párů, například 
loni jich bylo přes 120. Utkají se v 
33 soutěžích všech věkových kate-
gorií, tedy dětí, juniorů, dospělých 
a seniorů ve standardních i latin-
skoamerických tancích.

Akci pořádá Kulturní centrum 
Hlučín ve spolupráci s Klubem 
sportovního tance a za podpory 
Moravskoslezského kraje a další a 
Klubu přátel tanečních aktivit, což 
je spolek nadšených rodičů, kteří 
fandí svým tančícím dětem. „Záze-
mí, které má náš klub v kulturním 
domě a které můžeme využít pro 
soutěž, by nám mnohé kluby moh-
ly závidět. Díky tomu se v Hlučíně 
rozšiřuje základna tanečníků a li-
dí, kteří tanci přichází na chuť. Jde 
o nejlepší způsob, jak podpořit dě-
ti a mládež ve sportování. Tradič-

Hlučínská lilie slibuje opět
špičkové taneční výkony 

Jarní koncert k 20. výročí založe-
ní Hlučínského pěveckého sboru se 
uskuteční v 24. dubna v Červeném 
kostele. Jako host vystoupí dětský 
pěvecký sbor Sluníčko při ZŠ Hlu-
čín - Rovniny pod vedením Veroni-
ky Kadlecové. 

Zazní především svěží lidové pís-
ně v úpravě pro sbor. Dále bude 
sbor interpretovat Lidová nokturna 

Leoše Janáčka, Dvořákovy Morav-
ské dvojzpěvy, gospel Deep river, 
anglicky Love me tender a So-
mewhere a latinsky Veni Domine. 
Sbor má v repertoáru písně lidové 
i duchovní, moderní popové, stej-
ně jako klasiku. „Zpíváme skladby, 
které se nám líbí a věříme, že i po-
sluchačum,“ řekla členka sboru Jar-
mila Harazinová.                          (iga)

Narozeniny oslaví koncertem 

ní soutěž je pro Hlučín velmi pres-
tižní záležitostí. Sám pamatuju, že 
jsem ještě jako dítě na téhle soutě-
ži startoval,“ řekl hlavní organizá-
tor Jakub Dávidek. 

Letos pořadatelé očekávají ješ-
tě hojnější účast než loni. Věří, že 
přijedou loňští vítězové. Pravidel-
ně se jí účastní páry nejen z Česka, 
ale i z Polska a ze Slovenska. Ten-
to rok bude navíc hodně omlazená 
porota. Zasedne v ní i jeden z fina-
listů soutěže Stardance Marek Dě-
dík, porotce stejné televizní show 
Miroslav Kuchař nebo třeba Martin 
Dvořák, desetinásobný mistr České 
republiky ve standardních tancích a 
držitel řady dalších titulů.         (iga)

Hlučínská lilie je vždy atraktivní podí-
vanou.                              Foto: archiv Hn
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Hlučín se chystá na oslavy výročí 
760 let od založení města. 
Jejich součástí bude také oblíbený 
festival ohňostrojů.

Čtěte na straně 2

Štěrkovna Open Music má nové 
logo s motýlem. XII. ročník 
festivalu se kvůli bohatému 
programu rozrůstá na třídenní.

Čtěte na straně 8

Město získá sochu pro veřejný 
prostor. Dílo s názvem Déšť 
autora Roberta Bučka ozdobí 
prostor v Ostravské ulici. 

Čtěte na straně 4

ČeRství aBsOlventI 
UnIveRzIty 3. věkU v 
HlUČíně sI stUDIUM 
pOcHvalUJí JakO zDROJ 
pOznání I nOvýcH 
spOleČenskýcH kOntaktů.  

Na pětadvacet frekventantů už 
pátého běhu Univerzity 3. věku  
v Hlučíně se sešlo 10. března na 
první výuce v prostorách Gymná-
zia Josefa Kainara v Hlučíně.

Během následujících dvou let se 
ve čtyřech semestrech účastníci 
studia seznámí blíže s tématy počí-
tač a já, cizí jazyk a já, právo kolem 
nás a umění kolem nás. Univerzi-
tu pořádá město Hlučín ve spolu-
práci s Vysokou školou podnikání 
a práva.

„Minulý běh univerzity ukonči-
lo 30 frekventantů slavnostní pro-
mocí, která se konala v obřadní sí-
ni hlučínské radnice ve 3. března.  
V tentýž den se uskutečnila také 
slavnostní imatrikulace budoucích 
studentů,“ řekla vedoucí odboru 
školství Městského úřadu Hlučín 
Alena Münstrová. 

„Už se těším, ale jsem zvědavá, 
jak mi to půjde, protože už jsme 
ve věku, kdy se jeden den něco do-
zvím a druhý den to zapomenu. Ale 

Ženy v Hlučíně jsou aktivnější než muži

určitě se budeme setkávat nejen na 
přednáškách, po nich to bude něja-
ká kávička, zákusek, takže ten spo-
lečenský kontakt bude také zajíma-
vý,“ řekla Anna Krobová. Danuše  
Öhmtová si od své účasti zase sli-
buje, že pozná nové lidi: „Nedá- 
vno jsem skončila univerzitu 3. vě-
ku v Praze, tak bych se teď nechtě-
la začít nudit. Mám tam kamarádky 
a těším se i na nové kontakty. Je mi 
73 let, ještě se necítím jako babka, 
co jen sedí doma a kouká z okna.  
A chci se naučit více pracovat s po-
čítačem, hlavně s fotografiemi, také 
chci zvládnout scanování.“

Za Janu Šioníkovou rozhodly dě-
ti, které ji přihlásily. „Ale samo-

zřejmě s mým souhlasem. Asi už to 
se mnou nemohly vydržet, proto-
že jsem pořád něco vymýšlela. Až 
na ty počítače mě všechna témata 
zajímají, zejména jazyky. A proto-
že jsem vystudovala výtvarnou vý-
chovu, tak také umění.“  

Minulý běh univerzity úspěšně 
absolvovali a promocí se tím pá-
dem účastnili i manžele Cigánovi 
z Hati. „Nechtěli jsme zakrnět do-
ma a dobře jsme udělali. Vzájem-
ně jsme se doplňovali, doma jsme 
o tématech diskutovali, spolu jsme 
se učili,“ řekla Gertruda Cigánová.

 Její manžel přiznal, že zatímco 
on byl lepší v počítačích, jeho že-
na zvládala lépe historii a práva.  

„V angličtině jsme na to byli asi 
stejně,“ dodal Pavel Cigán. 

Jak mezi absolventy, tak mezi no-
vými studenty zcela převládaly že-
ny. V nejmenším to nepřekvapi-
lo zastupující prorektorku vysoké 
školy Renatu Valerii Nešporek, kte-
rá řídila oba slavnostní akty: „Hlu-
čínsko není žádnou výjimkou, je 
to tak i jinde. Je to asi tím, že my 
ženy máme stále chuť pracovat na 
sobě, vzdělávat se, rozvíjet se bez 
ohledu na věk; jsme tak nastaveny.  
A teď asi nehovořím ani jako akade-
mička, ale spíše jako členka klubu  
Českomoravské asociace podnika-
telek a manažerek.“      

 Ivana Gračková

Šťastní úspěšní absolventi čtvrtého běhu Univerzity 3. věku v Hlučíně.                                                        Foto: Ivana Gračková

Občané Hlučína by uvítali výstavbu tělocvičen 
v místních částech Bobrovníky a Darkovičky. 
Říci svůj názor, které největší problémy by mělo 
město co nejdříve řešit, přišli na Veřejné fórum v 
úterý 22. března. 

Hlučín, který je členem Národní sítě zdravých 
měst, akci pořádal v rámci Místní agendy 21. 
O konkrétních tématech diskutovalo u jednotli-
vých kulatých stolů na šedesát občanů. Dalším 
problémem, který je nejvíce pálí, zůstává zne-
čištěné ovzduší. Dále se přimlouvají za výstav-
bu nového chodníku z Hlučína na hřbitov Březi-
ny, zvýšení bezpečnosti u autobusového nádraží, 

osvětlení Zámeckého parku, opravu komunikace 
v ulici Rovniny, vysázení většího množství stro-
mů a keřů, zkrácení čekací doby u odborných lé-
kařů, posílení jejich sítě a odstranění bariér pro 
tělesně postižené a matky s kočárky na veřej-
ných místech. 

Do hlasování o hlavních problémech k řeše-
ní se mohou zapojit i další Hlučíňáci. V květ-
nových Hlučínských novinách vyjde anketa, 
kterou může vyplnit každý občan města. Svým 
hlasem tak rozhodne, čím se město bude inten-
zivně zabývat. Výsledky ankety budou probírat 
zastupitelé na svém zasedání v září.

Nové tělocvičny chtějí Hlučínští v Darkovičkách a Bobrovníkách 

v závěru veřejného fóra lidé hlasovali, které problé-
my považují za nejpalčivější.    Foto: Ivana Gračková 
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Přivítali jsme: 
Andrej Kubošek *2015 
Samuel Jureček *2015 
Matěj Kreuzinger *2016 

Jubilanti: 
Marta Chvějová *1923 
Růžena Stoklasová *1928 
Hedvika Žvaková *1931 
Jiřina Mušálková *1932 
Adolfa Gatnarová *1934 
Vlasta Slípková *1936 
Ing. Josef Bernhardt *1936

Zlatá svatba: 
Milada a Rudolf
Krupovi  30. 4. 1966

RADY DO ZAHRADY - DUBEN MĚSÍC PLNÝ PRÁCEn

ŘÁDKOVÁ INZERCEn
n Koupím byt v Hl. 2+1. Tel. 777 

836 496
n Prodám 4 balíky plen Tena flex. 

Vše za 1200 Kč. Tel. 595 044 
166

n Uklidím domácnost i nebytové 
prostory. Tel. 732 564 879

Mechanické nastavitelné postele 
nabízí k domácímu využití Domov 
pod Vinnou horou. Postele lze růz-
ně polohovat.  

„Podařilo se nám získat dotaci, za 
kterou jsme koupili nové elektric-
ké postele. Proto můžeme nyní po-
skytnout původní mechanické, kte-
ré jsou v zachovalém stavu,“ řekla 
ředitelka Domova Marcela Miku-
lová. Zájemci mohou kontaktovat 
vedoucí domova se zvláštním re-
žimem Evu Šablaturovou na čísle 
595 020 570.                                (red) 

Domov nabízí 
postele

„Duben, to je ten pravý a požeh-
naný měsíc zahradníkův. Ať si jdou 
do háje milenci se svým velebením 
máje …,“ prohlásil Karel Čapek. A 
my jsme s klasikem české literatu-
ry zajedno. Začátkem měsíce do-
končujeme resty z března. V dubnu 
začíná vše rašit, takže při okopává-
ní vidíme rostliny, které bychom ji-
nak mohli poškodit. Můžeme čis-
tit a upravovat skalky, trvalkové 
záhony, včetně cibulovin. Hlídá-
me rašící plevel a průběžně se ho 
zbavujeme. Odstraníme zimní kryt. 
Vysazujeme jehličnany. 

Dokončíme vertikutaci trávníku  
a koncem měsíce jej poprvé po-
sečeme. Od poloviny měsíce mů-
žeme vysévat nový trávník. Upra-
víme zahradní chodníky a terasy, 
připravíme zahradní nábytek, ba-
zény a grily na novou sezónu.

Na zeleninové zahradě práce vr-
cholí. Veškerá zelenina, kromě tep-
lomilné, na zahradě roste, někte-
rá se sklízí, některá se vysazuje. 
Rajčata, papriky a salátové okur-
ky vysazujeme do skleníků nebo 
do fóliovníků. Vysadíme pozdní 
brambory. Do volné půdy vysévá-
me odolné letničky. Vysazujeme tr-
valky, příliš velké rostliny můžeme 
dělit. 

Protože už kvetou ovocné stro-
my, ošetřujeme je chemicky pro-
ti květopasu, obaleči nebo pilat-
ce a to podle návodu. K drobnému 
ovoci, jako jsou jahody, rybíz atd., 
přisypeme kompost. Duben je ide-
ální měsíc pro výsadbu meruněk  
a broskvoní. Koncem dubna otužu-
jeme truhlíkové rostliny, ale hlídá-
me předpověď počasí. Řízkujeme 

chryzantémy. Po 20. dubnu může-
me začít s výsadbou jiřin. Vyraší až 
po třech zmrzlých. Koncem měsí-
ce rovněž vysazujeme hlízy mečíků  
a ostatní teplomilné cibuloviny.

V dubnu kralují zahradám alpin-
ky, narcisy, hyacinty a další jarní ci-
buloviny.                   

 Zdeněk Seidl
Svaz zahrádkářů Iris z Hlučína 

Duben je plný barev.                                                                             Foto: Zdeněk seidl

Zajet si na tradiční jarní výstavu 
květin Flora do Olomouce mohou 
zájemci z Hlučína zásluhou Zá-
kladní organizace Českého zahrád-
kářského svazu Hlučín.

Ta pořádá autobusový zájezd, kte-
rý se uskuteční ve čtvrtek 21. dub-
na. Odjezd je v 7 hodin od Kul-
turního domu Hlučín, cena je pro 

členy 240, pro veřejnost 280 korun 
na osobu. Přihlášky je možné podá-
vat v prodejně Zahrádkář v Ostrav-
ské ulici.

„Dopoledne strávíme na Floře, 
odpoledne navštívíme Loštice a 
tamní Muzeum olomouckých tva-
růžků,“ prozradila organizátorka 
Jana Sablová.                              (red)

Jede se na Floru Olomouc, přidejte se

Výstava narcisů a jarních cibulo-
vin se uskuteční v Hlučíně na zám-
ku o víkendu 23. a 24. dubna. 

Po oba dny bude otevřená vždy od 
9 do 17 hodin. „Výstava je každo-
ročně velkým lákadlem pro všech-
ny zahrádkáře, ale krásu barev 
jarních květin ocení jistě i další ná-
vštěvníci,“ pozvala Vlasta Hoňko-
vá z pořádající základní organizace 
Českého zahrádkářského svazu Iris 
Hlučín.                                       (red)

Zahrádkáři zvou 
na barevnou krásu 

Tradiční akce Odemykání lesa, 
kterou pořádá Dům dětí a mláde-
že v Hlučíně, se bude konat v pá-
tek 15. dubna. 

„Pojďte s námi probudit Pána lesa 
a zvířátka ze zimního spánku, zla-
tým klíčkem odemknout les. Záro-
veň se připojíme k dobrovolnické 

akci Ukliďme Česko. Pokud bude 
přát počasí, v závěru akce si ještě 
na zahradě domu dětí opečeme pár-
ky,“ vyzvala děti za pořadatele Edi-
ta Studená. Sraz je před Domem 
dětí a mládeže v 15.30. S sebou by 
si děti měly vzít zvoneček, párek na 
opékání a pečivo.                    (red)

Burza dětského oblečení se bu-
de konat v sobotu 7. května od  
9 do 15 hodin v jídelně hlučín-
ské Základní školy Rovniny. 

„Zejména rodičům se nabízí je-
dinečná možnost provětrat na ja-
ře své šatníky a vyřadit oblečení, 
ze kterého už ratolesti vyrostly,“ 
řekla za Sdružení rodičů při ZŠ 
Rovniny Patricie Ure.        (red)    

Šance provětrat šatník

Děti odemknou les a ještě poklidí



upečte si domácí
křupavý chleba

ošatky na kynutí domácího 
chleba koupíte na 

www.osatky.com

doprava 

zdarma






