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Bobrovničtí slaví
Půlstoletí oslaví zahrádkáři  
netradičně - soutěží.
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Hlučínský festival
Neděli 17.7. si vyšetřete
na festival na náměstí.
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Pokořili rekord
Hlučínští florbalisté hráli 
nepřetržitě 36 hodin.

8. června 2011 proběhl na náměstí míru Den 
sociálních služeb a zdraví, který byl spolufi-
nancován z prostředků ESF prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměst-
nanost a státního rozpočtu ČR. 

V rámci akce se veřejnosti představili jednotli-
ví poskytovatelé sociálních služeb. Ti se ve svých 
stáncích snažili oslovit co nejširší veřejnost a pre-
zentovat sociální služby. Zájemcům také poradili, 
kde se v případě potřeby mohou obrátit o pomoc.  

„Akce nebyla jen pro handicapované osoby, ale 
byla určena i lidem zdravým. Jejím smyslem bylo 
informovat občany, jaké sociální služby jsou na 
Hlučínsku provozovány,“ přibližuje podstatu ko-
nání akce Marcela Buryová, koordinátorka komu-
nitního plánování městského úřadu.

Pokud totiž zdravý člověk pomoc nepotřebuje, 
pak to neznamená, že ji nepotřebuje někdo z jeho 
blízkých. „Spousta lidí třeba vůbec nevěděla, že v 
Hlučíně je stacionář pro seniory. Pro mnohé lidi, 
kteří pracují a přitom se starají o rodiče to je dů-
ležitá informace,“ vysvětluje dále Marcela Bury-
ová.  

Počasí bylo nádherné a tak se na náměstí vystří-

Ruku v ruce 

dalo během dne několik stovek návštěvníků, pro 
které byl připraven i bohatý kulturní program. V 
jeho průběhu tak měli možnost vidět hudební a ta-
neční vystoupení a nechybělo ani vystoupení ma-
žoretek. 

„Jsem velmi ráda, že přišlo tolik lidí, mnozí z 
nich neradi chodí na úřad a tak si mohli o svých 
problémech neformálně popovídat. To je také 
smyslem těchto akcí,“ uzavírá hodnocení úspěš-
ného setkání Marcela Buryová.                      (mp)

1. července začíná léto ve sportovním areálu 
na břehu hlučínského jezera. Na celé léto jsme 
připravili pestrý program, ve kterém by si kaž-
dé měl vybrat, co ho zajímá. 

Už 1. července zveme všechny na bufet Cha-
loupka (u minigolfu), kde si zájemci mohou vy-
zkoušet své pěvecké schopnosti na Karaoke party. 
Hned následující den, to je 2. července proběh-
ne Dětský den, kdy čeká všechny děti den plný 
her, zábavy a soutěží o zajímavé ceny. Večer je 
pak pro mladší generaci připraven na Terase hu-
dební večer a koncert skupiny Kakaczech.  Na so-
botu 9. července jsou připraveny Pivní slavnosti, 
kde kromě různých druhů piva najdete také grilo-
vané speciality, sladkosti a další atrakce. Hlavní 
hvězdou celodenního programu pak bude Rock n 
roll band Marcela Woodmana. 23. července pouš-
tí na Caloupce v rámci pozvánky na festival Jiří 
X. Janda oblíbené hity. Od 28. do 30. července 
pak bude v areálu probíhat již 6. ročník hudební-
ho festivalu Štěrkovna Open Music, kde se opět 
představí nejlepší nejen české kapely a formace. 
Na 6. srpen jsme pro vás připravili na Chaloup-
ce kytarový recitál Tomáše Pastrňáka a Igora Je-
línka – Mezi svýma. Na Chaloupce vás také čeká 

Léto ve sportovním areálu u jezera

pravidelné víkendové grilování. V průběhu srpna 
budou pokračovat také sobotní diskotéky na Te-
rase. Letní program pak zakončí 3. a 4. září tra-
diční Hlučínský krmáš, který bude spojen s Poutí 
rádia Čas.                                            Petr Breitkopf

Předzvěstí léta na štěrkovně byl 25.6. otevřený 
turnaj ve streetbasketballu.        Foto: M.Kubíček

V sobotu dne 20. srpna 2011 pořádají Darko-
vičky ve spolupráci všech složek v obci „Dožín-
kovou slavnost“. Tuto bývalou tradici se nám v 
obci podařilo po půlstoletí zase obnovit v roce 
2010 a moc se nám povedla. 

Vlastní oslavě bude předcházet „mše svatá“ v so-
botu 20. 8. 2011 v 10 hod. v našem kostelíčku. 
Ve 14 hod. výjde z Kozmické ulice (u kříže) pest-
rý krojovaný průvod s živou hudbou na sportovní 
areál FK, kde se bude tato slavnost konat. Po slav-
nostním zahájení a přivítání přítomných bude zde 
následovat bohatý kulturní a zábavný program – 
vystoupení dětí ZŠ, soutěže dospělých a dětí, vy-
stoupení požárníků, fotbal, utkání mini žáků, pro 
děti tu bude projížďka na konících, skákací hrad, 
dále zde vystoupí skupina „Mona“ a nebude zde 
scházet ani kolo štěstí, bohatá tombola a další 
atrakce. Pro přítomné zde bude připraveno boha-
té občerstvení – domácí koláče, zabijačka a další 
speciality.  

Za nepříznivého počasí se tato akce překládá na 
neděli 21. 8. 2011.

Zveme všechny občany naší obce, aby se přišli 
mezi nás pobavit. 

Přípravný  výbor dožínek

Dožínky v Darkovičkách 



Červený kostel 
Na doporučení  Komise pro kulturu a školství 
rozhodla Rada města Hlučína o  užívání názvu 
„Červený kostel“ pro nemovitost evangelický 
kostel č. p. 1860.

Dřívější označení Evangelický kostel bylo tro-
chu matoucí, protože kostel byl odsvěcen a ne-
sloužil již k náboženským účelům. Do praxe se 
proto zavedl „Bývalý evangelický kostel“. Toto 
označení pro propagační účely bylo příliš dlou-
hé, a tak v roce 2002 předložilo bývalé vedení KC 
v Radě města Hlučína návrh na změnu označení 
Evangelický kostel na „Červený kostel“. Tehdej-
šími členy rady nebyl název akceptován a  nadále 
se dál uvádělo „Bývalý evangelický kostel“ (nebo 
zkráceně EK).

Mezitím se díky  aktivitě  manželů Motýlových 
začínalo do povědomí široké veřejnosti ujímat  
označení EK jako „Galerie Červený kostel“, což 
mělo souvislost s jejich galerijní činností. Součas-
ná změna názvu na „ČERVENÝ KOSTEL“ je lo-
gickým vyústěním a má hlavně účel propagační, 
neboť již samotný název nesvádí k myšlence spo-
jování prostoru s církevními záležitostmi.

Oficiální název, pod kterým je tato nemovitost 

Vážení spoluobčané, milé děti, milá mládeži,

nastává doba prázdnin a my, kteří jsme ze škol-
ních lavic dávno pryč, prožíváme školní prázd-
niny jako dobu dovolených a také příležitost k 
načerpání nových sil. Je to určitě i doba, kterou 
bychom měli věnovat rodině a najít si více času 
na své koníčky a záliby.

Pro město jsou letní měsíce příležitostí využít 
teplého počasí k dokončení některých staveb, 
které ho udělají zase o něco krásnějším. A tak 
zatímco někteří z nás budou odpočívat,  o to in-
tenzivněji budou probíhat stavební práce. Nepří-
tomnost žáků ve školních lavicích využijí stavbaři 
k výměně oken na ZŠ Hornické, zateplení ZŠ Rov-
niny s překrásnou barevnou fasádou a hluk strojů 
neutichne ani na stavbě nového pavilonu mateř-
ské školy Cihelní, která po dokončení nabídne 
tolik potřebné místo dalším 56 dětem. Na začátku 
prázdnin bude pro první zájemce přístupné nově 
vybudované víceúčelové hřiště v Darkovičkách, 
kde si sportovci mohou zahrát tenis nebo volejbal. 
No a ti, kteří, navštíví po prázdninách kulturní 
dům, se zase mohou těšit na nový bezbariérový 
vstup včetně nového výtahu.

Pokud se rozhodnete letos prázdniny strávit 

v Hlučíně, pak se také určitě nebudete nudit. V 
dnešních novinách je uveden program kultur-
ního centra, muzea a rušno bude ve sportovním 
areálu na štěrkovně, kde se doufám za pěkného 
počasí vykoupete. Je pro vás připraven i zajíma-
vý program včetně velkých hudebních produkcí. 
Zábava při hudbě patří k mladým snad odjakživa. 
V dnešní době jsou tyto zábavy organizované ve 
velkém stylu, s množstvím lidí a s hlasitou hudbou. 
Věřím, že tyto zábavy proběhnou kultivovaně, bez 
ujmy na zdraví a s tolerantním přístupem občanů, 
kterým hlasitá hudba vadí. Dopřejme to mladým.

Přeji všem příjemné prožití slunečné dovolené 
a prázdnin, ať vám nadcházející dny přinesou 
dobrou náladu, spokojenost a vitalitu do druhé 
poloviny roku.

Pavol Kubuš
starosta

Výtah z usnesení 
z 19. a 20. schůze Rady 
města Hlučína 
Rada města:
n vzala na vědomí zprávu o činnosti Městské po-

licie Hlučín a o bezpečnostní situaci v teritoriu 
Policie ČR, obvodní oddělení Hlučín za období 
roku 2010 bez připomínek.                                                            

n rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy s 
obcí Dobroslavice, na jejímž základě bude 
Městská policie Hlučín vykonávat úkoly stano-
vené zákonem č. 553/1991 Sb., O obecní poli-
cii, na území obce Dobroslavice

n projednala žádost Českých drah o stanovisko k 
možnosti zastavování vozidel zajišťujících ná-
hradní autobusovou dopravu Českých drah na 
autobusovém nádraží v Hlučíně při výluce tra-
ťové koleje v termínu 1. července – 11. srpna, 
dále ve dnech 22. – 31. srpna, i ve dnech krát-
kodobých výluk ve dnech 15. – 19. srpna 2011 
a souhlasí s využíváním náhradní autobusové 
dopravy za podmínek, že ČD nebudou poža-
dovat žádné finanční prostředky po městu Hlu-
čín za takovou náhradní autobusovou dopravu. 
Dále rozhodla, aby pro zastavování autobusů 
této náhradní dopravy bylo využíváno stano-
viště č. 6 na autobusovém nádraží v Hlučíně, tj. 
výstupní zastávka.

n rozhodla realizovat akci: „Oprava chodníku na 
ul. Jaselská, Hlučín“, navrženou Osadním vý-
borem Hlučín-OKD na rok 2011 a  financova-
nou z prostředků určených osadnímu výboru na 
rok 2011 a zároveň rozhodla  zadat tuto akci k 
realizaci společnosti TS Hlučín s. r. o., a uza-
vřít s ní smlouvu o dílo s cenou  899.821,- Kč.

n rozhodla, že zhotovitelem stavby „Modernizace  
zahrady MŠ Severní“ se stává společnost NOS-
TA s.r.o. a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo  
v ceně 2.851.291,- Kč.

n rozhodla o nejvyšším povoleném počtu dětí ma-
teřské školy  v Základní škole a mateřské ško-
le Hlučín-Darkovičky, a to 56 dětí, s účinností 
od 1.9.2011.

n rozhodla o poskytnutí  příspěvku základním 
školám zřizovaným  městem Hlučínem na ly-
žařský výcvik žáků 7. tříd ve školním roce 
2011/2012

evidována jako kulturní památka v registru Minis-
terstva kultury zůstává nadále „evangelický kos-
tel“.                                                 Zdeněk Kačor 

Ve dnech 1. až 6. června 2011 byla část za-
městnanců Dopravního podniku Ostrava a.s. 
ve stávce za navýšení platů. Městská hromad-
ná doprava byla v tomto období provozována 
pouze v redukované míře, a tak se stávka ať už 
přímo anebo nepřímo dotkla prakticky všech 
cestujících. 

I přes usilovnou snahu vedení společnosti a sta-
tutárního města Ostravy se před zahájením ani 
během prvních dnů stávky nepodařilo dosáhnout 
mezi stávkujícími odboráři a vedením dopravní-
ho podniku dohodu. Autobusová a tramvajová 
doprava byla po celou dobu provozována pod-
le nedělního jízdního řádu, ovšem s občasnými 
výpadky v autobusové dopravě, ale zase navíc 
s četnými posilami v tramvajové dopravě. Tro-
lejbusová doprava byla provozována téměř bez 
omezení podle normálních jízdních řádů. Vedení 
dopravního podniku se snažilo komplikace cestu-
jících eliminovat maximálním informačním servi-
sem o konkrétních jízdních řádech na internetu a 

personálním posílením non-stop telefonní linky.  
Složitá  situace se změnila až po víkendu, který 

si obě strany vyhradily na stanovení kompromis-
ní varianty svých návrhů, resp. požadavků. Vede-
ní dopravního podniku, ve spojení s náměstkem 
primátora Alešem Boháčem, který se procesu vy-
jednávání s odboráři intenzivně věnoval od počát-
ku, využilo tento čas na hledání možných zdrojů 
v hospodaření společnosti. V pondělí, 6. června, 
představilo vedení Dopravního podniku Ostrava 
odborářům návrh řešení, který předtím projednalo 
s vedením města. Na schůzce, které se jako hosté 
účastnili také primátor města Ostravy Petr Kajnar 
i náměstek primátora Aleš Boháč, zástupci stáv-
kujících odborářů návrh vedení společnosti přijali 
a stávka byla o následující půlnoci ukončena.   

Vedení  dopravního podniku by rádo využilo to-
hoto prostoru a omluvilo se všem čtenářům a ob-
čanům za komplikace, které jim mohly být způ-
sobeny konáním stávky a omezenou nabídkou 
přepravních služeb.  

Stávka v Dopravním podniku Ostrava  
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Oblast A - Město Hlučín od ulice Opavská a Ost-
ravská směrem na Darkovičky
Oblast B - Město Hlučín od ulice Opavská a Ost-
ravská směrem na Bobrovníky
Oblast C - městské části Darkovičky a Bobrovníky

HARMONOGRAM SBĚRU
A SVOZU VYTŘÍDĚNÝCH PLASTŮ 

Z DOMÁCNOSTÍ  HLUČÍN,
DARKOVIČKY, BOBROVNÍKY

III. čtvrtletí 2011

Upozornění: Pytle s plasty je nutno vystavit 
před šestou hodinou ráno v den svozu!

Termíny svozu: 

A

B
Pokud patříte k těm, kteří tráví veškerý volný 
čas při zvelebování zahrady, tak jste žhavým 
kandidátem na dobré umístění v soutěží bob-
rovnických zahrádkářů.

Český zahrádkářský svaz Hlučín Bobrovníky 
slaví na jaře příštího roku své padesátiny. A tak 
se jeho členové rozhodli oslavit toto výročí i vy-
hlášením soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu 
oken, zahrádky nebo předzahrádky. „Do soutěže 
není třeba se přihlašovat, týká se nejen členů za-
hrádkářů, ale všech obyvatel obce. Komise z na-
šich členů si bude průběžně prohlížet květinovou 
výzdobu v Bobrovníkách a pak určíme vítěze,“ 
říká Günter Sukač, předseda bobrovnických za-
hrádkářů. Organizace má celkem 56 členů, ale to 
neznamená, že vítězem bude jeden z nich. „Hod-

nocení provádíme průběžně po celý rok, tedy ne-
jen na jaře, v létě, ale i na podzim. Jde nám o 
to najít skutečně celoročně krásnou výzdobu,“ 
upřesňuje pravidla soutěže místopředseda zahrád-
kářů Karel Tománek. O tom, že komise nebude 
mít vůbec jednoduchou práci, svědčí i nebývalý 
počet krásně vyzdobených oken a záplavou květů 
překypující zahrady obce.

„Vyhodnocení provedeme na slavnostní  členské 
schůzi k 50. výročí zahrádkářů v březnu 2012. Ví-
tězové převezmou ceny z rukou pana starosty a 
předsedy Územní rady Opava,“ uzavírá informace 
o soutěži Günter Sukač.

A nám nezbývá, než se vás zeptat – už jste dnes 
zalévali zahradu? Možná se komise zastaví zrovna 
před vašim domem.                                          (mp)

Netradiční oslava 50. výročí bobrovnických zahrádkářů

V měsíci květnu získalo město Hlučín od spo-
lečnosti EKO-KOM a.s. do bezplatné výpůjčky 
dalších 8 žlutých kontejnerů na směsný plast 
a nápojový karton a 8 modrých kontejnerů na 
papír.

Nové žluté kontejnery na plasty jsou:
1 ks navíc na sídlišti Rovniny u marketu Hruška
1 ks ul. Severní –  točna 56
1 ks ul. Hornická –  garáže
1 ks ul. Boženy Němcové
1 ks ul. Rovniny – stará  školka
1 ks ul. Svornosti –  točna 34
1 ks Darkovičky obchod
1 ks Bobrovníky obchod

Kontejnery na plast se sváží  každou středu. Žádá-
me občany, aby PET lahve před vhozením do kon-
tejneru sešlápli a tak minimalizovali jejich objem 
a nedocházelo k přeplňování kontejnerů.

Nové modré kontejnery na papír jsou:
1ks ul. Severní –  točna 56
1ks ul. Hornická –  garáže
1ks ul. Rovniny – stará  školka
1ks ul. Zahradní 29
1ks ul. Svornosti –  točna 34
1ks ul.Komenského x Tyršova

V Hlučíně přibyly kontejnery na plasty a na papír 

1ks Darkovičky ul. Malá
1ks Bobrovníky – Bobry club parkoviště

Kontejnery na papír se sváží každé liché úterý.

Nově přistavné  kontejnery jsou určeny pro všech-
ny občany města Hlučína. Věříme, že rozšířením 
množství kontejnerů dojde k úbytku nevytřídě-
ných využitelných odpadů ve směsném komunál-
ním odpadu a sběr plastů i papíru bude ještě efek-
tivnější.  

Soňa Prášková

Prodeje bytů
Město Hlučín prodá obálkovou metodou 

bytovou jednotku č. 1185/13 o velikosti 2+1
a výměře 60,37 m2, z toho balkón a sklep 
4,68 m2 na ulici  Severní 23 v Hlučíně, včetně

spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
čp. 1185 a zastavěném pozemku parc. č.1706/5  v k.ú. 
Hlučín s určenou minimální kupní cenou 650 000,- Kč. 

Případní  zájemci si mohou nemovitost 
prohlédnout dne 20. 7.2011 v 16.30 hodin. 
Nabídky v zalepených obálkách s nápisem 
„Výběrové řízení na bytovou jednotku

č. 1185/13 na ulici Severní 23 v Hlučíně –
NeotVÍrAt“, posílejte do 31. 7. 2011 na adresu:
MěÚ Hlučín, Mírové náměstí  23, 748 01 Hlučín. 

 
Město Hlučín prodá obálkovou metodou byto-

vou jednotku č. 1616/2 o velikosti 1+1
a výměře 46 m2, z toho balkón a sklep 6,5 m2 na ulici

Dukelská 5 v Hlučíně, včetně spoluvlastnického
podílu na společných částech domu čp. 1616 v k.ú. 

Hlučín s určenou minimální kupní cenou 400 000,- Kč.
 Případní  zájemci si mohou nemovitost pro-

hlédnout dne 20. 7.2011 v 15.30 hodin.
Nabídky v zalepených obálkách s nápisem
„Výběrové řízení na bytovou jednotku

č. 1616/2 na ulici dukelská 5 v Hlučíně –
NeotVÍrAt“, posílejte do 31. 7. 2011 na adresu:
MěÚ Hlučín, Mírové náměstí  23, 748 01 Hlučín.

 
bližší informace budou zájemcům

poskytnuty na odd. městského
majetku MěÚ Hlučín tel.: 595 020 210,
595 020 263, e-mail: zmrzlik@hlucin.cz

středa 13. červenec svozová oblast A
středa 27. červenec svozová oblast B
středa 10. srpen svozová oblast C
středa 24. srpen svozová oblast A 
středa 7. září svozová oblast B
středa 21. září svozová oblast C

dále svoz probíhá v intervalu 1x za 6 týdnů, 
svozový týden - sudý

VýběroVé řÍzeNÍ
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Vítání občánků 
Vážení rodiče, v současné době připravuje-
me slavnostní přivítání pro děti narozené od  
1.1.2011, které mají  trvalý pobyt na území 
města Hlučína a jeho částí Bobrovníků a Dar-
koviček.  

Máte-li zájem zúčastnit se se svým miminkem 
slavnostního obřadu vítání občánků, dostavte se  
maminky osobně na matriku MěÚ Hlučín (Po, St 
8 – 17 hod.; Út, Čt 8 – 14 hod.) a doložte, k ově-
ření těchto skutečností, originál rodného listu dítě-
te a svůj platný občanský průkaz. O přesném datu 
konání akce budete předem, s dostatečným před-
stihem, informováni pozvánkou. Bližší  informa-
ce na telefonním čísle 595 020 224, 595 020 283.

V sobotu 4. 6. 2011 se uskutečnil na hřišti FK v 
Darkovičkách Dětský den. Sluníčko ostře svíti-
lo, později se přihnal černý mrak. Ovšem déšť 
nikoho do kouta nezahnal a zábavné odpoledne 
pokračovala v celé parádě.

Děti i rodiče si přišli na své. Připraveno bylo 
množství soutěží a vítězná družstva byla náleži-
tě odměněna. Děti se vyřádily na skákacím hradu 
a krotily „zuřivého býka“ na rodeu. Ani odvážní 
rodiče neváhali a tuto nevšední atrakci přišli vy-
zkoušet. Nechyběla bohatá tombola a občerstve-
ní s grilovanými dobrotami. Myslím, že každý, 
kdo v tomto odpoledni zavítal mezi nás, odcházel 
domů spokojen.

Tímto chci poděkovat nejen městu Hlučínu za 
poskytnutí grantu, ale také členům Klubu rodi-
čů, sponzorům, učitelskému sboru, účinkujícím a 
všem ostatním za přípravu této tradiční akce. Vě-
řím, že se na ní příští rok opět sejdeme.

Na závěr přeji dětem i jejich učitelkám příjemné 
prožití letních prázdnin a v září opět nashledanou.

Jolana Kuřídémová

Ohlédnutí za Dětským 
dnem v Darkovičkách

V měsíci červnu oslavila významné životní ju-
bileum paní Jan Schlossarková, která je už pět 
let patronkou naší školy.

Byli jsme proto rádi, že přijala naše pozvání, a 
my jsme jí mohli písničkami i mluveným slovem 
v jejím milovaném hlučínském nářečí poděkovat 
za vše, co pro naši školu udělala, dělá a doufáme, 
že i nadále bude dělat. Svým životním postojem je 
příkladem pravdivosti moudré myšlenky, že má-li 
v životě něco smysl, je to práce, kterou děláme s 
láskou. Věříme, že její genetická výbava jí i nadá-
le dodá pevné zdraví, optimistickou mysl, dobrou 
náladu a moudrost pro další tvůrčí invenci. 

„Ščeščí, zdraví až do stovky,
přeju všeci z Tyršovky.“                  

Marie Tvrdá
učitelka ZŠ dr. M. Tyrše, Hlučín

Vinšovali jsme patronce

Dne 1. 6. 2011 se na ZŠ dr. Miroslava Tyrše v 
Hlučíně uskutečnil Velký atletický den. 

Atletických závodů se zúčastnilo šest smíšených 
družstev žáků 4. a 5. tříd ze čtyř základních škol 
– ZŠ Bobrovníky, ZŠ Děhylov a Dobroslavice, 
ZŠ Hlučín - Rovniny a naší ZŠ. Celkem závodilo 
56 dětí. Nesmím zapomenout zdůraznit, že děti si 
mohly zvolit z mnoha jiných možností jak oslavit 
Den dětí. Většina si zvolila právě sport. Což bylo 
poznat při plnění jednotlivých disciplín (sprint na 
60 m, hod kriketovým míčkem, skok do dálky a 
běh na 600 m), které všechny děti absolvovaly s 
velikým nadšením. A jak to dopadlo?

Kategorie dívky:
1. místo - Lucie Musialová, ZŠ Děhylov a Dobro-
slavice, 890 bodů
2. místo - Magdaléna Ostárková, ZŠ Děhylov a 
Dobroslavice, 745 bodů
3. místo – Karolína Wehowska, ZŠ dr. M.Tyrše, 
Hlučín, 714 bodů

Kategorie chlapci:
1. místo – Tomáš Zlatohlávek, ZŠ dr. M.Tyrše, 
Hlučín, 1196 bodů
2. místo – Lukáš Vrožina, ZŠ dr. M.Tyrše, Hlu-
čín, 1192 body
3. místo – Jan Janík, ZŠ dr. M.Tyrše, Hlučín, 1163 
body

Pořadí  družstev:
1. místo – 5 roč. ZŠ dr. M.Tyrše, Hlučín, 6367 
bodů
2. místo – 4. roč. ZŠ dr. M.Tyrše, Hlučín, 5562 
body
3. místo – 5. roč. ZŠ Hlučín – Rovniny, 4349 bodů
4. místo – 5. roč.  ZŠ Děhylov a Dobroslavice, 
4289 bodů
5. místo – 4. roč. ZŠ Děhylov a Dobroslavice, 
3078 bodů
6.místo – smíšené  družstvo ZŠ Bobrovníky, 2105 
bodů 

Jarmila Kozubíková

I sportem se dá slavit Den dětí 

Ve středu 15. 6.2011 byla za přítomnosti vede-
ní města, vedení školy a dodavatele, slavnostně 
zahájena stavba zateplení ZŠ Hlučín na ulici 
Hornické.

Tato škola je letos po ZŠ Rovniny  již druhou 
školou, která projde zásadní úpravou. „Na všech 
pavilonech školy dojde k výměně oken a dveří, 
a následně k zateplení odvodových stěn a stropu 
pod střechou,“ přibližuje rozsah úprav ředitel ško-
ly Pavel Lindovský.

Podle schváleného harmonogramu budou prá-
ce probíhat do 30. září 2012. „Hlavní část prací 
na výměně oken a dveří proběhne v prázdnino-
vých měsících a tak nebude nutné složitě přesou-
vat výuku. Zateplení pláště budovy a střechy pak 
už bude probíhat za plného provozu, ale nijak jej 
neomezí,“ dodává Pavel Lindovský.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – 
Fondem soudržnosti a Státním fondem životní-

ho prostředí České republiky v rámci operačního 
programu Životního prostředí.

Celkový rozpočet stavby se vyšplhal na částku 
bezmála 25 mil. Kč. Dobrou zprávou je, že zhruba 
21 mil. Kč tvoří dotace EU, další 1,5 mil. Kč dota-
ce SFŽP ČR a město se na nákladech bude podílet 
částkou zhruba jen 2,5 mil. Kč.

„Jsem velmi rád, že se nám daří dotace čerpat. 
Kromě této stavby probíhá také přístavba pavilo-
nu na MŠ Cihelní a do konce roku bude opraven 
kulturní dům, který se dočká bezbariérového pří-
stupu a modernizace zahrady MŠ na ul. Severní. 
V tomto roce je dotovaných staveb bezmála 70 
mil. Kč. Bez finančních dotací bychom tyto stav-
by mohli jen těžko financovat z rozpočtu města,“ 
říká starosta Pavol Kubuš, který spolu s ředitelem 
školy a dodavatelem symbolicky přestřihl pásku a 
tím celou stavbu zahájil. 

(mp)

Také ZŠ Hornická se dočká zateplení
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Dne 10.7.1911 došlo ke sloučení města Hlučína 
s obcí Dlouhá Ves. Současně byly připojeny k 
městu Hlučínu Jasénky, Velký mlýn na Opavi-
ci, ulice Vinohradská, Písečná, Cihelní, Růžová 
a Na Krásné vyhlídce.

Po připojení byla Dlouhá  Ves rozdělena na uli-
ce. Část od ulice Celní až po křižovatku s ulicí Pí-
sečnou byla pojmenována ulice Dlouhoveská. Od 
této křižovatky až po bývalý statek Swaczinův, 
naposledy Ondrušův (dnes již neexistuje, nachá-
zel se v místech pod dnešním parčíkem u kultur-
ního domu) byla pojmenována ulicí Ostravskou. 
Další část od tohoto statku až po ulici Rovniny se 
nazývala ulicí Hospitální.

Posledním fojtem Dlouhé Vsi byl sedlák Alois 
Hlubek (děda Josefa Hlubka).

Bernard Ostárek

100. výročí připojení 
Dlouhé Vsi k Hlučínu 

První ročník Hlučínských pivních slavností 
se uskuteční 9. července v areálu Hlučínské-
ho jezera. Hlavní hvězdou akce, kde zájemci 
ochutnají zhruba desítku piv, bude energická 
show Rock & Roll Banda Marcela Woodmana. 
Vstup na akci je zdarma.

Kromě kapely Marcela Woodmana se návštěv-

Pivní slavnosti: Ochutnejte desítky značek i energickou muziku
níkům představí i jeden z nejúspěšnějších hlučín-
ských muzikantů bluesmen Petr Džetro Ritzka se 
svým projektem Retro Blues a písničkář Tomáš 
Pastrňák. Součástí programu bude i závěrečná 
Xandotéka.

Kromě poslechu hudby budou mít zájemci mož-
nost na místě ochutnat desítku nejrůznějších piv. 
Prezentovat se budou značky jako Ostravar, Bud-
weiser Budvar, Budweiser Bier, Radegast, Plzeň 
a další.

Areál slavností bude přístupný od 10:00 a akce 
potrvá do půlnoci. Vystoupení  hlavní hvězdy 
Rock & Roll Banda Marcela Woodmana je na-
plánováno na 20:00. Podrobnější info o progra-
mu zájemci najdou na internetových stránkách  
www.sterkovnamusic.com.                                                       (pif)

Hlavní hvězdou festivalu Štěrkovna Open Mu-
sic bude slovenský zpěvák, loňský Zlatý slá-
vik Richard Müller (na snímku při přebírání 
ceny). Ten se i s početnou doprovodnou kape-
lou představí na závěr hudební přehlídky v so-
botu 30. července. Kromě Müllera se na bře-
hu hlučínského jezera představí i další hvězdy 
naší hudební scény. Například Nightwork či 
Monkey Business.

„Jsme moc rádi, že se nám podařilo po letech 
vyjednávání dohodu uzavřít a umožnit našim ná-
vštěvníkům nevšední zážitek, kterým vystoupení 
Richarda Müllera rozhodně je,“ řekl za pořadatele 
Petr Breitkopf. Dodal, že vystoupení slovenského 
umělce bude pojato jako průřez jeho letitou tvor-
bou. Fanoušci se tak mohou těšit na největší hity - 
Po schodoch, Kníže Rohan či Štěstí je krásná věc.

Velkou novinkou letošního ročníku festivalu 
Štěrkovna Open Music je jeho délka. Akce bude 
třídenní a uskuteční se v termínu od 28. do 30. 
června. Během těchto tří dnů se v Hlučíně objeví 
celá řada velkých jmen. Zahrají ponuří The Prosti-
tutes i skoční Tleskač. Říznými kytarami ozdobe-
ná elektronika kapely Skyline a v zahraničí úspěš-
ná kytarovka Shunshine. Vystoupí i písničkář 
Xindl X a alternativní Mako!Mako, které se do-
stalo do finále soutěže Československo má talent.

„Pozvali jsme i  Charlie Straight, Totální nasaze-
ní, T4 s legendárním Romanem Dragounem, kr-

Na Štěrkovnu Open Music přijede Richard Müller

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Přihláška na zájezd pro seniory z Hlučína    Datum přihlášení:     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Jméno:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Bydliště:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Rok narození: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Telefon:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zaplacená částka 250 Kč                                 Podpis:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Podrobnější informace získáte na tel. č. 595 020 317, 725 053 622 nebo v kanceláři 302 v budově MěÚ Hlučín. 

"

Město Hlučín, ve spolupráci s pracovní skupinou komunitního plánování Hlučínska  „Senioři“,   pořádá:      

zájezd pro seniory na bruntálsko
s průvodcem panem Arnoldem dudkem

zájezd se uskuteční 15. září 2011. 
odjezd autobusu v 7:30 od Kulturního domu v Hlučíně.

Cena 250 Kč. (v ceně je oběd a vstupné)

Přihlášku můžete odevzdat  u koordinátory Mgr. Marcely buryové, kancelář  C 302 MěÚ Hlučín.
telefonní číslo: 595 020 317, 725 053 622. 

novský Poslední výstřel,“ dodal Breitkopf. Tradič-
ně bude prostor i pro regionální kapely. Možnost 
vystoupit před početným publikem získá rockový 
Nil, Helpness, The Pant No Trip a Dona Said Yes.

Vstupenky na Štěrkovnu Open Music jsou již v 
prodeji. Pořadatelé vzkazují všem, kteří si zakou-
pili již dříve lístky na původně dvoudenní akci, 
že jejich vstupenky platí na všechny tři dny. Nyní 
jsou lístky k sehnání v sítích TicketPro, Tickestrem 
a Eventim. Zakoupit je zájemci mohou například 
i v opavské Sluně, hlučínské Hospodě 56, Galerii 
na náměstí aj. Veškeré informace o cenách, před-
prodejních místech jsou na webu festivalu www.
sterkovnamusic.com. Zájemcům se určitě vyplatí 
i registrace na facebookovském profilu Štěrkovny. 
„I letos tam budou registrovaní fanoušci vyhrávat 
ceny. Půjde o CD kapel, festivalová trička či vstu-
penky,“ zakončil.                                            (dm)

Rekord padl!
40 nadšenců z Hlučína pokořilo český rekord v 
non-stop hře florbalu.

V pátek 24. června  v 7 hod. ráno odstartoval 
hvizd píšťalky „nekonečné“ utkání ve florba-
lu, které skončilo po neuvěřitelných 36 hodinách 
v sobotu 25. června v 19 hod. Skupině mladých 
mužů z Hlučína se tak podařilo překonat český re-
kord z roku 2004, kdy hráči vydrželi na palubovce 
celých 24 hodin.

Akci předcházela skoro půlroční příprava, bě-
hem které bylo třeba dát dohromady dostatečný 
počet hráčů, zajistit dresy, občerstvení, zdravot-
ní dohled a spoustu dalších maličkostí. Tak velká 
akce se už dnes samozřejmě neobejde bez spon-
zorů. Jednání s nimi byl také jeden z úkolů orga-
nizátorů. A tak poděkování patří Skupině ČEZ, 
Mattoni, SAO Comp, Autocentrále Hlučín, Bison 
Sportwear a dalším, bez kterých by se akce ne-
mohla konat. Podpora hráčů byla velká a během 
celé akce se v hale vystřídalo několik stovek fa-
noušků, kteří především v krizových okamžicích 
hecovali hráče, aby se nevzdávali. Největší krize 
přišla v sobotu kolem třetí hodiny ráno, kdy hráči 
bojovali s takovou únavou, že na nohou se drželi 
už jen silou vůle. Odměnou za výdrž jim bylo so-
botní ráno, kdy přesně v 7.01 hod. padl dosavad-
ní český rekord.  Ten následně pokořili o dalších 
12 hodin. Vstupné na akci bylo dobrovolné a vy-
braných bezmála 10 tisíc korun poputuje na konto 
Integračního klubu BRÁNA, pod kterým se věnu-
jí sportu boccia.                             Matěj Ostárek

Město Hlučín, ve spolupráci s pracovní skupinou komunitního plánování Hlučínska  „Senioři“,   pořádá:      

zájezd pro seniory na bruntálsko
s průvodcem panem Arnoldem dudkem

zájezd se uskuteční 15. září 2011. 
odjezd autobusu v 7:30 od Kulturního domu v Hlučíně.

Cena 250 Kč. (v ceně je oběd a vstupné)

Přihlášku můžete odevzdat  u koordinátory Mgr. Marcely buryové, kancelář  C 302 MěÚ Hlučín.
telefonní číslo: 595 020 317, 725 053 622. 
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Již 37. „narozeniny“ družebních lehkoatletic-
kých závodů mezi ZŠ dr. Miroslava Tyrše, Hlu-
čín a slovenskou ZŠ z Likavky jsme letos slavili 
v Likavce.

Návštěva partnerské  školy je tradičním setká-
ním žáků a pedagogů obou škol. Hlavní náplní 
nejsou jen atletické závody, ale i poznávání no-
vých přátel, rozšíření si svých jazykových zna-
lostí a vstřícný postoj pedagogů i rodičů žáků na-
šich škol. Termín letošního setkání byl 26. - 28.5. 
2011. Naši žáci prožili tři dny v rodinách kamará-
dů z Likavky, kteří o ně společně se svými rodiči 
pečovali a trávili s nimi volné chvíle. V atletice si 
změřili své síly vždy tři dívky a tři chlapci z kaž-
dého ročníku II. stupně ZŠ. Běh na 60 m a 800 m, 
hod míčkem a skok do dálky. Do historie závodů 
se vítězstvím ve své kategorii zapsal Patrik Ság-
ner, 6.A, Valerie Janošová, 7.B a  Natálie Štefko-
vá z 9.B. 37. ročník vyhrála domácí ZŠ Likavka. 
Blahopřejeme. Všichni soutěžící  si zaslouží vel-
kou pochvalu za své výkony. Velký dík patří part-
nerské škole i rodičům slovenských žáků, kteří se 
starali o české děti a samozřejmě pedagogům za 
zdárný průběh celého setkání.

J.W.Mrázová
učitelka TV

Likavka - Hlučín

Hned dva dobré skutky po sobě udělali žáci ZŠ 
dr. Miroslava Tyrše. Nejen že pomohli odlehčit 
životnímu prostředí tím, že nasbírali 7 823 kg 
papíru, který bude po recyklaci opětovně slou-
žit, ale navíc se ve školním referendu rozhodli, 
že z výtěžku této akce podpoří opuštěné psy ve 
zdejším útulku.  

Proč právě ty? Řekli si, že zatímco zoologic-
ké zahrady a jim podobná zařízení mají sponzo-
rů dostatek, na opuštěná zvířata, jichž se majite-
lé mnohdy bezcitně zbavili, nikdo nemyslí. Chtěli 
svou pomoc směřovat do města, kde sami žijí, a 
zároveň vidět, kde jejich peníze konkrétně pomá-
hají. Věří, že moderní zdravé město by mělo vě-
novat svou pozornost i opuštěným zvířatům. Zá-
roveň doufají, že pomohou vzbudit zájem o útulek 
mezi ostatními vrstevníky a občany města.  

Při své osobní návštěvě útulku školáci kladně 
ohodnotili nedávnou rekonstrukci, která jistě po-
může zlepšit podmínky pejskům do doby, než se 
na ně usměje štěstí a ujme se jich hodný a zodpo-
vědný majitel. Zároveň pejskům přinesli kvalitní 
krmivo a pamlsky a projevili snahu se o pejsky 
pod záštitou školy starat i do budoucna. Doufa-
jí, že ve své snaze nezůstanou sami a že najdou 
podporu i mezi jinými občany města, kteří mohou 
útulek podpořit nejen finančně, ale třeba jen aktiv-
ním zájmem o dění v útulku. Nejlepším darem by 
však pro pejsky byl zodpovědný a věrný majitel. 

Za kolektiv žáků  ZŠ dr. Miroslava Tyrše 
zástupci školního parlamentu

Děti sponzorují psí útulek 

Slavnostně vyzdobené Mírové  náměstí bylo 
v sobotu 25. června 2011 dějištěm tradičních 
slavností města. Počasí se vydařilo a tak si 
všichni návštěvníci mohli přijít na své.

Program slavností začal hudebním vystoupe-
ní dětí už krátce po poledni. Po jejich vystoupení 
akci slavnostně zahájil starosta města Pavol Ku-
buš, který kromě návštěvníků přivítal i zahraniční 
hosty z družebních měst z Polska, Německa a Slo-
venska. A pak už se na náměstí rozběhl skutečně 
velkolepý program, při kterém se na podiu v rych-
lém sledu střídaly hudební skupiny. Návštěvníci 
si mohli zazpívat melodie ze známých dechovek, 
slavné hity Waldemara Matušky od Waldy Matuš-
ka revival a ti, kteří mají rádi spíše rockové me-

lodie aplaudovali skupině Schelinger revival.  To 
nejlepší ale přišlo teprve ve večerních hodinách, 
kdy podium ovládla hlučínská skupina The Be-
atles collection band s největšími hity známých 
„brouků“.

Zkrátka nepřišli ani ti, kteří si rádi dopřejí něco 
dobrého, protože stánků s občerstvením bylo sku-
tečně hodně. Mohli si pochutnat na hlučínských 
koláčích, cukrové vatě, opékaných klobásách 
nebo na vynikající královské čokoládě. Krásného 
počasí využily také rodiny s dětmi, pro které byla 
připravena skákací trampolína, kolotoč a ohromná 
nafukovací klouzačka. Všichni se výborně bavili a 
tak slavnosti předznamenaly nádhernou atmosféru 
nastupujícího léta.                                           (mp)

Hlučínské slavnosti 

Hasiči představují na školách své dovednosti
Hned na dvou školách předvedli v červnu své 
dovednosti a schopnosti dobrovolní hasiči z 
Hlučína. Nejprve pro děti ze základní školy na 
ul. Hornická v Hlučíně a následně na ZŠ dr. M. 
Tyrše.

Akce proběhly ve spolupráci se Záchranným 
útvarem HZS ČR pro děti ze základních škol, aby 
si představily, jak to při náročné práci záchraná-
řů ve skutečnosti chodí. Hasiči nic nezapalovali a 
nehasili, tentokrát předvedli ukázku zásahu u do-
pravní nehody. Čtyři děti měly možnost pokusit 
se o zásah u této nehody v rámci svých sil, po-
dařilo se jim postiženého před příjezdem hasičů 
a záchranářů vyprostit. Poté následovala ukázka 
práce záchranářů při těchto situacích. Po ukonče-
ní činnosti měli děti možnost prohlédnout si tech-
niku hasičů obou jednotek, včetně sanitního vozi-
dla. Akce se setkaly s velkým úspěchem a zájmem 
nejen z řad přihlížejících dětí.

(mk)

Studentka ostravské vysoké školy Tereza 
Ostárková z Hlučína se dostala do finále me-
zinárodní soutěže krásy Miss Princess of the 
World Czech + Italy 2011. 

Soutěž v dívčí kráse a komunikačních dovednos-
tech je určena dívkám ve věku 16 -23 let. Cílem je 
sjednotit klání nejnižší ženské věkové kategorie. 
Dívky v soutěži musí být minimálně 168 cm vyso-

ké, svobodné a zajímavostí je, že se od nich poža-
duje schopnost komunikace v anglickém jazyce, 
ovládat PC a internet.

Tereza se narodila ve znamení Střelce, je jí 20 
let, mluví anglicky a rusky, tančí latinskoameric-
ké tance, baví ji zumba, četba a ekonomie, kte-
rou studuje. V hudbě si nevybírá a ráda navštívila 
Kubu a Spojené Arabské Emiráty.                    (mk)

Tereza z Hlučína ve finále mezinárodní soutěže krásy
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V měsíci květnu skončila volejbalová sezóna 
2010-2011, ve které jsme měli pět soutěžních 
družstev. 

Družstvo mužů (trenér Kvapil Miroslav) skon-
čilo ve 2. lize na 4. místě z 10-ti účastníků, což 
je zatím nejlepší umístění v druholigové účasti. 
Družstvo žen (trenér Kundrát Milan) hrálo v KPII. 
tř. a obsadilo celkově 7. místo ze 14-ti družstev. 
Tuto soutěž hrály ženy poprvé, takže s umístěním 
byla vyslovena spokojenost. Družstvo juniorek 
(trenér Dombek Karel) hrálo v OP a ze 6-ti účast-
níků skončilo na pěkném 2. místě za družstvem 
Gymnázia Vítkov. Družstvo žákyň /trenér Košař 
František/ hrálo OP a taktéž obsadilo 2. místo za 
družstvem SK Kravaře. Smíšené družstvo /trenér 
Kotek Vladimír/ se zúčastnilo několika turnajů a 
vždy se umístilo na předních příčkách.

V sobotu 16. července 2011 se od 9:00 hod. 
uskuteční v areálu oddílu volejbalu na stadionu 
již 8. ročník antukového turnaje mužů „Hlučínská 
smeč“ a beach turnaj dvojic žen. 

Košař František
Tělovýchovná jednota Hlučín

Zprávy z volejbalu

V úterý 14. června proběhlo v novém Zámec-
kém televizním klubu autorské čtení spisova-
telky Evy Tvrdé. Autorka nás seznámila se 
svou nejnovější knihou Viva la Revolución? do-
konce ještě před jejím oficiálním křtem. 

Pro mnohé čtenáře bylo překvapením zpracová-
vané téma, které se zcela vymyká dosavadní au-
torčině tvorbě. Viva la Revolución? je legendární 
příběh Che Guevary a mladého geologa Viktora 
cestujícího na revoluční Kubu. Eva Tvrdá ve své 
knize vede čtenáře partyzánskými válkami, revo-
lučním bojem a postupným střízlivěním ze socia-
listické reality. Čtenářské prožitky jsou rámová-

ny myšlenkami E. Hemingwaye. Součástí besedy 
bylo také promítání dvacetiminutového autorské-
ho dokumentu, který doplňuje knihu. Závěr akce 
patřil prodeji knihy Viva la Revolución?, nově vy-
cházejících Hravých příběhů a autogramiádě. Au-
torské čtení Evy Tvrdé mělo jako vždy úspěch a 
příjemná atmosféra byla ještě podtržena útulnými 
prostorami Zámeckého televizního klubu. Knihu i 
s přiloženým DVD si můžete půjčit v naší knihov-
ně. Spisovatelka již nyní pracuje na další knize na-
zvané Pokání, která bude navazovat na Dědictví. 

Lucie Kostková 
vedoucí MěK Hlučín

Eva Tvrdá představila čtenářům novou knihu

Kristýna Jankovičová z V. A hlučínského gym-
názia zorganizovala 3. 6. 2011 grantovou akci 
pod záštitou společnosti T-Mobile. Jednalo se o 
filmový maratón, který zahrnoval nejen řadu 
výborných filmů a dobré jídlo, ale také přespá-
ní ve škole a hlavně možnost pobavit se trochu 
jinak než obvykle. Ačkoli byla akce původně 
určena pouze studentům vyššího stupně gym-
názia, byla dostupnost díky širokému zájmu 
později rozšířena i o stupeň nižší. 

Filmy byly podle žánrů rozděleny do čtyř kate-
gorií, kterým příslušely jednotlivé tématicky vy-
zdobené učebny. Milovníci filmů se mohli těšit na 
následující filmové kategorie: Pro fanšmejkry (ka-
tegorie zahrnující moderní filmy z poslední doby 
jako například Králova řeč nebo Počátek), Nesmr-
telná klasika (nezapomenutelné snímky jako Fo-
rrest Gump a Zelená míle), Zpět do dětských let 
(filmy animované i hrané pro děti všeho věku – 
Kung Fu Panda nebo Harry Potter) a Horory ve 
škole trochu jinak (pro ty, kteří mají rádi, když jim 
běhá mráz po zádech - Kruh nebo Šestý smysl).  

Díky této široké nabídce měl tedy každý mož-
nost přijít si na své. Program promítaných filmů 
byl vyvěšen na nástěnce před vchodem, kde se už 
před akcí v přestávkách mezi dopoledním vyučo-
váním periodicky rojily hloučky studentů zvažují-
cí, kdy a který film zvolí. Výběr filmů samotných 
měli studenti možnost ovlivnit pomocí dotazníku, 
který byl na gymnáziu rozdáván předem.  

Účastníci akce se v pátek začali scházet kolem 
pěti hodin, v šest pak byli přivítáni organizátorkou 
projektu a panem ředitelem. Po krátkém zahájení 
se začalo promítat. Minuty filmů ubíhaly a ven-
ku se pomalu smrákalo a tak mnohým přišla vhod 
možnost doplnit energii kávou, drobným občerst-
vením nebo pizzou. Maratón pokračoval přes noc 
do ranních hodin. Studenti nocovali buď nepláno-
vaně při méně napínavých scénách, nebo nerušeně 
v učebně tomuto účelu přizpůsobené. 

Nálada byla uvolněná a i přes náročnost příprav 
se organizátorka i realizační tým shodli na tom, 
že jejich dřina nakonec přinesla kýžený výsledek. 
Účastnící si filmovou noc pochvalují. Budeme jen 
doufat, že to nebyla nadlouho poslední podobná 
akce. 

Prajzský šachový turnaj 
Akce uskutečněná 18.4.2011 v prostorách 
Gymnázia Josefa Kainara v Hlučíně a  finan-
covaná společností T-Mobile v rámci projek-
tu Malé granty byla zorganizována Monikou 
Bělkovou, studentkou pátého ročníku hlučín-
ského gymnázia. Jednalo se o šachový turnaj 
čtyřčlenných družstev, která se soutěže moh-
la zúčastnit ve dvou samostatných kategori-
ích – kategorie základních škol a kategorie škol 
středních. 

Přihlášky bylo třeba podat alespoň čtyři dny pře-
dem. Od půl osmé dne D začala prezentace týmů a 

v devět hodin, kdy měl být turnaj zahájen, už se to 
chodbami školy hemžilo jako v úle. Pořadatelka 
ve své úvodní řeči všechny přivítala a připomenu-
la heslo turnaje, totiž že není důležité vyhrát, ale 
pobavit se, a i ředitel gymnázia pronesl pár slov. 
Poté započal samotný turnaj, který probíhal v ně-
kolika třídách nejvyššího patra budovy gymnázia. 
Atmosféra byla i přes vítězné ambice většiny zú-
častněných příjemně uvolněná.  

Po druhé hodině odpolední proběhlo vyhlášení  
výsledků soutěže. V kategorii základních škol se 
na prvním místě těsným rozdílem jednoho bodu 
umístil tým  ZŠ Dolní Benešov A  (v sestavě Gem-
sa, Janoš, Pavlík a Bělka) před druhými ZŠ Al-
brechticemi. Bronz pak získali opět benešovští, 
tentokrát jejich družstvo B. Mezi středními ško-
lami pomyslnou zlatou příčku obsadilo družstvo 
Mendelova gymnázia Opava A (v sestavě Premus, 
Schrom, Kudělásek a Sidunov), které za sebou ne-
chalo SŠ průmyslovou a uměleckou na druhém a 
domácí Gymnázium Hlučín A na třetím místě. 

Všichni účastníci, jejichž konečný počet se vy-
šplhal na 112 hrajících, se skutečně měli na co tě-
šit. Vítězové obou kategorií obdrželi věcné ceny a 
medaile i diplomy, ani ostatní soutěžící ale nepři-
šli zkrátka – každý získal drobnou cenu na památ-
ku, a k mání byly dokonce i ceny slosovatelné. Po 
namáhavé hře jistě každému vyhládlo, a tak se s 
úspěchem setkalo i drobné občerstvení.

 Petra Miketová

Malé granty: S filmy mě baví svět i regionální šachový turnaj 

Prázdninová půjčovní doba 
v Městské knihovně Hlučín

      Pondělí    8-12     13-17
      Čtvrtek    8-12    13-18

Pobočky Bobrovníky a Darkovičky
budou v červenci a v srpnu uzavřeny.
Přejeme Vám hezké prázdniny plné

sluníčka a příjemně strávenou dovolenou!
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Město Hlučín, jako člen Národní sítě zdra-
vých měst, zorganizovalo 22.3.2011 „Fórum 
Zdravého města Hlučín“. Zde byly veřejností 
naformulovány nejpalčivější problémy v jed-
notlivých oblastech rozvoje města tak, jak je 
vnímají občané.

Vyřešení  těchto problémů vidí občané jako zá-
kladní  předpoklad pro zlepšení kvality života ve 
městě Hlučíně.

Vzhledem k tomu, že se na veřejném projedná-
ní se sešlo jen 40 účastníků., proběhlo následně 
ověření těchto problémů anketou, aby mohly být 
vytypované problémy klasifikovány jako opravdu 
zásadní.

Tato anketa probíhala ve městě od 15.4.2011 do 
31.5.2011.

Anketní lístky byly distribuovány na co nejširší-
mu okruhu adresátů a to zejména prostřednictvím 
základních a mateřských škol, Hlučínských novin 
a webových stránek města.

Do ankety se zapojilo celkem 637 respondentů 
a pouhých 17 anketních lístků nebylo platných..

Výsledkem je konečná sada ověřených problé-
mů, které jsou průmětem problémů, na jejichž vý-
znamnosti se shodli jak účastníci veřejného pro-
jednaní, tak respondenti v rámci otevřené ankety.

Problémy jsou následující:
n znečištění ovzduší zejména spalováním ne-

vhodných pevných paliv a odpadů
n psí exkrementy na veřejných prostranstvích, od-

povídající podmínky pro provoz psího útulku                                                                                    

n vybudování bezpečných přechodů (ul.Celní u 
kaple a Dětského ranče)

n oživení náměstí pro větší kulturní využití
n vybudování propojení komunikace ČSA a ul. 

Markvartovická (souběžná komunikace  s tra-
tí ČD)

n hlučnost o nedělích, nedodržování OZV vyhláš-
ky (sekání trávy apod.)

n rozšíření počtu veřejných budov s bezbariéro-
vým přístupem

n vybudování cyklostezky OKD – Štípky
n absence sociálního bydlení   

V anketě na rozdíl od veřejného fóra byl jako 
největší problém města vyhodnocen chybějí-
cí obchvat města (218 hlasů v anketě). Na fóru 
se tento problém však nedostal do prvních 10 
TOP problémů (pravděpodobně vzhledem k 
tomu, že výstavbu obchvatu nemůže město pří-
mo ovlivnit). Dále byl v anketě jako jiný pro-
blém velmi významný problém (nedefinova-
ný na fóru) označen požadavek na výstavbu 
tělocvičny v Darkovičkách (73 hlasů v anke-
tě).                                                                                                                                                                                                                         

Tento soubor problémů  bude předložen v měsíci 
září zastupitelstvu města, které by problémy mělo 
vzít na vědomí a stanovit garanty  řešení jednotli-
vých problémů. 

Ne všechny problémy však bude město schopné 
rychle  vyřešit. Investiční záměry by  měly být za-
řazeny do aktualizovaného akčního plánu města a 
město na ně bude hledat vhodné dotační progra-
my.                                                 Soňa Prášková

Ověřené TOP problémy města Hlučína

Oprava 
V minulém čísle Hlučínských novin bylo uveřejněno vyhodnocení soutěže základních škol  ve 
sběru starého papíru. Bohužel došlo ve vyhodnocení k chybě, za kterou se omlouváme a uvá-
díme správné pořadí škol: 

Škola Celkové množství 
papíru (kg)

Počet žáků školy Přepočteno 
na 1 žáka (kg)

Pořadí  škol

ZŠ Darkovičky 3.660 77 47,53 1
ZŠ  Hornická 13.720 360 38,11 2
ZŠ  Dr. M. Tyrše 7.823 264 29,63 3
ZŠ  Rovniny 12.499 573 21,81 4
Celkem 37.702

  

Soňa Prášková

Hudební pořad TRAMTÁRIE 2 se  v Hlučíně 
představil už celkem šestkrát a  vyrazil pobavit 
děti  i do jiných měst a obcí. 45 dětí ze ZŠ Hor-
nická, Rovniny a dr. M. Tyrše  vyjelo v červnu 
do Bolatic a Dolního Benešova, kde před zapl-
něnými sály pobavily malé i velké diváky.

Veselé písničky, jejichž autorem je Zdeněk Ka-
čor, ředitel Kulturního centra v Hlučíně,  ožily v 
podání dětí přímo na jevišti a bavili se nejen divá-
ci, ale i účinkující. 

Představení se divákům velmi líbila a to bylo 
také tou největší odměnou pro všechny účinkují-
cí za čtyř měsíční období plné příprav a zkoušení.

Tramtárie 2 
nadchla diváky

Žáci Praktické  školy 
zazářili na Olympiádě

Ve středu 18. května 2011 se konal již devátý 
ročník Olympiády tělesně postižených sportov-
ců v Opavě na školním atletickém  stadiónku 
ZŠ Englišova.  

Olympiádu tak jako v minulých letech uspo-
řádala Střední škola pro tělesně postižené Opa-
va.  Soutěžilo se v atletickém trojboji, do kterého  
mladí sportovci, celkem jich bylo 123, nastupova-
li rozděleni do kategorií dle handicapu. Vynikají-
cích výsledků dosáhli žáci OU a PrŠ Hlučín, když 
ve své kategorii obsadili první tři místa v tomto 
pořadí – 1. Marek Stareczek, 2. Jan Nedvídek, 3. 
David Nečeaný. O samotné výsledky však šlo až 
v druhé řadě, spíše se jednalo o festival radosti z 
pohybu a radosti ze života jako takového, které je 
mezi  zdravou majoritou jako šafránu.             (jh)

Všem hospodyňkám dáváme na vědomí, že se 
můžou zapsat do kurzu pečení hlučínských ko-
láčů.

Kurz bude veden paní Janou Schlossarkovou, 
která zpestří závěrečné posezení u čerstvých ko-
láčů čtením ze svých knížek v nářečí.

Kurzy proběhnou v  budově učiliště na Hrnčíř-
ské ulici vedle kostela dne 24. srpna od 17.00 hod.

Pokud chcete strávit příjemné odpoledne,  při-
hlaste se v kulturním domě nebo na tel. čísle 595 
043 397, pondělí - pátek od 7.30 – 15.00 hod. Po-
platek činí 260,- Kč.

Pozvánka na kurz
pečení Hlučínských
koláčů 
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U příležitosti 190. let od první zmínky a 90.let 
od založení osady, si vás dovolujeme pozvat 
dne 23. července na oslavy Malánek. 

Od 14:00 vystoupení dechové hudby na křižo-
vatce směr Vrablovec, ve 14:30 se přemístíme 
průvodem na místo konání a to na louku pana Čer-
venky. Poté bude zahájení oslav a bohatý kulturní 
program. Bude zde také výstava s názvem:Malán-
ky v průběhu času. Pro všechny bude nachystáno 
občerstvení, bohatý kulturní program, hry pro děti 
a skákací hrad.

Pavel Cyrus
za organizační výbor

Oslavy Malánek

Majitelé koček, kteří své kočky nekastrují a o 
koťata se pak nestarají, přispívají  k tomu, že 
se nejen přímo v Hlučíně, ale i v městských čás-
tech Bobrovníky a Darkovičky vyskytují toula-
vé kočky. Ty pak mohou být nebezpečné z hle-
diska přenosu nemocí a nákaz na člověka.

Proto vyzýváme všechny chovatele, aby se cho-
vali zodpovědně nejen ke svým kočičím mazlíč-
kům, ale brali ohledy i na okolí a pokud se ne-
chtějí  starat o další a další koťata, tak své kočky 
nechali kastrovat, což je jediné humánní řešení, 
které brání nekontrolovanému množení koček.

Soňa Prášková

Majitelé  koček -
chovejte se zodpovědně 

Naše ulice
V historii města patří mezi ty mladší, přesto má 
co vyprávět a ledacos si pamatuje. Čítá celkem 
36 rodinných domů. První dva byly obydleny 
před třiceti lety - v červenci 1981. Ostatní byly 
postaveny do roku 1988.

V loňském roce přibyl jeden odlišný, tzv. nízkoe-
nergetický. Postupem doby dostaly některé domy 
nový kabát, některé zcela změnily svou původní 
podobu. No a některé i své majitele.

Jeden je ale výjimečný. Bydlí  v něm manželé 
Novotní, kteří svou láskou a péči poskytují do-
mov a rodinné zázemí opuštěným dětem. I počet 
obyvatel se neustále mění. Děti odrostly, mnohé z 
nich se z ulice odstěhovaly, ale rády se do ní vra-
cejí.

Na druhé straně jsme mezi sebe přijali nové sou-
sedy. Mnozí z nás jsou již důchodci. Ti mladší, v 
produktivním věku pracují jak ve státní, tak v sou-
kromé sféře. Někteří  pečují o své rodiče, jiní vy-
chovávají další generaci.

Máme mezi sebou osobnosti a to nejen ulice ale 
i města. Jsou to JUDr. Jaroslava Miketová (před-
sedkyně osadního výboru), která nás svou angažo-

vaností ochránila před výstavbou spalovny a dále 
Jan Miketa (shoda příjmení) reprezentant ve vod-
ním lyžování a wakeboardu, mistr republiky ve 
slalomu a mistr republiky v kombinaci. 

Tak jako v každé ulici i my prožíváme okamžiky 
radosti a štěstí, ale i chvíle smutku a bolesti. Na 
poslední cestu jsme doprovodili tyto své souse-
dy – zakladatele ulice. Byli to manželé Bogdalo-
vi, Swierczkovi, paní Piszcheková, Blaschkeová 
(nejstarší občanka ulice), pánové Osmančík, Sa-
jaš, Turek, Janetka, Geisler a Heczko.

V devadesátých letech vyrostly v ulici garáže. 
Jsme obklopeni bujnou zelení. Celkový dojem 
ulice kazí malý, dosud neobydlený úsek, který 
připomíná spíše buš. Snad i tento problém časem 
vyřešíme. Při prudkých lijácích pak pozorujeme 
zejména my, kteří bydlíme v dolní části ulice s 
obavami stoupající hladinu Jasénky (po našemu 
Brudku). „Opečováváme“ si zahrádky, vylepšu-
jeme své okolí. A dvakrát do roka (o vánocích a 
velikonocích) si tu naši ulici parádně vyzdobíme.

Bydlí se nám v ní dobře. Máme ji rádi. Je prostě 
naše. A jak že se jmenuje? No přece OKRAJOVÁ. 

Anna Heczková
bývalá kronikářka

9. ročník mezinárodní rallye (sportovně - 
orientační jízdy) historických vozidel, jejíž 
součástí byla i jízda Hlučínskem, Prajzska 
Rely byla počátkem června pastvou pro oko 
nejen milovníků veteránů ale aut obecně. 

Foto: Michal Kubíček

O dívce, která získala Školní cenu Fair play, 
jak se dá ujít skoro šest set kilometrů pěšky do 
Santiaga de Compostela, hlučínské recepty, jak 
fungují nová jatka, nebo jak se co řekne „po 
našemu“.

Pro všechny, které zajímá, co se děje na Hlučín-
sku, jsou v provozu nové webové noviny. Najde-
te je na adrese www.prajzskenoviny.cz a autorkou 
článků je novinářka Liana Melecká. „Vždycky 
jsem se snažila, aby v regionálních novinách, kde 
jsem pracovala, bylo co nejvíce zpráv o Hlučín-
sku. Jenže obvykle zprávy z větších měst měly 
přednost. Proto jsem se rozhodla, že si zřídím 
vlastní noviny, kde budou hlavně pozitivní zprá-
vy z Hlučínska a nazvala jsem je Prajzské noviny. 
Aby je mohlo číst co nejvíce čtenářů, vznikly tyto 
webové stránky,“ říká Melecká a doplňuje, že bez 
spolupráce se čtenáři, by se těžko mohla všechny 
zajímavosti z tohoto rázovitého regionu dozvědět.

Nové internetové 
noviny o Hlučínsku

Cílem soutěže S pohybem každý den je zvýše-
ní vědomostí, dovedností a utvrzení návyků ve-
doucích ke zdravému životnímu stylu a tím sní-
žení zdravotních  rizik vyplývající z nedostatku 
pohybové aktivity.  

Jak říká Monika Žoltá z regionální pobočky Stát-
ního zdravotního ústavu, který soutěž organizuje, 
pořadatelé očekávají, že se do souteže připojí ne-
jenom dospělí, ale i děti. Vyhlášené jsou celkem 
tři kategorie - děti do šesti let s dospělým, dále 
školáci a nakonec mladiství a dospělí. 

V soutěži se sbírají body za každou jednotlivou 
aktivitu - ten kdo nasbírá bodů alespoň 30 za mě-
síc, bude zařazen do slosování o ceny. 

A za co můžete body získat? Třeba hodinový po-
byt venku spojený s pohybem je za bod, za rekre-
ační sportoní aktivitu v délce jedné hodiny jsou 
body dva a za hodinu sportování v oddíle jsou 
body dokonce čtyři. Pro někoho to bude hračka, 
pro jiného příležitost, jak se začít trochu víc hý-
bat. Pozor ale, body můžete i ztrácet - třeba hodina 

a půl u televize nebo den bez pohybu je bod dolů. 
Podobné info najdete na stránkách www.szu.cz.

„Jde o celostátní záležitost Ministerstva zdravot-
nictví, my ale spoléháme na to, že se do akce za-
pojí na místních úrovních i města, především ta, 
která jsou již zapojena do programu Zdravá měs-
ta, která mají ve svém plánu cíl 21 a také města, 
kde se nachází Zdravé školy-školy, které jsou čle-
ny sítě škol podporující zdraví, mezi které patří i 
Hlučín,“ dodává Žoltá.

Nedostatečný pohyb, sedavý způsob života ve 
spojení s nadbytečným příjmem potravy jsou jed-
ním z významných příčin poruch zdraví, přede-
vším nadváhy a obezity. Počet léčených obézních 
pacientů přibývá, obezita se stává hrozbou světo-
vého zdraví.  Pravidelná tělesná aktivita s vyvá-
ženým jídelníčkem je nejlepším prostředkem k 
jejich prevenci. Soutěž probíhá již od června a po-
trvá do října, proto zavřete noviny a vydejte se ven 
- body a vaše zdraví už volají.                         

Michal Kubíček

Zapojte se do soutěže „S pohybem každý den“ - pro zdraví a o ceny
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1.7. 19.00
Karaoke party na Chaloupce (u minigolfu)
2.7. 
Dětský den (u hlavního vstupu), od 19h  vystou-
pení skupiny Kakaczech – Terasa
9.7. 10.00
PIVNÍ SLAVNOSTI – hvězdou dne Rock n roll 
band Marcela Woodmana
23. 7. 17.00
Jiří X. Janda a oblíbené hity na Chaloupce. Ka-
raoke, Grilování.
28. – 30. 7.
Hudební festival Štěrkovna Open Music
6.8. 17.00
Kytarový recitál Tomáše Pastrňáka a Igora Je-
línka – Mezi svýma.  Proběhne na Chaloupce
3. – 4. 9.
Hlučínský krmáš a pouť rádia Čas 
Od 2. července
pravidelné víkendové grilování na Chaloupce.

Datum Akce Místo konání Pořadatelé
1. 7. - 10. 7. 39. Národní sraz Asociace Karavan Clubů AČR Hlučínské jezero Caravan Club Ostrava -  602 500 031
2. 7. - 13:00 hod. Dětský den Hlučínské jezero SDH, KC, DDM
11. 7. - 16. 7. Letní příměstský tábor   Dům dětí a mládeže - 595 041 156
16. 7. - 9:00 hod. Beach volejbal - turnaj smíšených družstev Areál oddílového

volejbalu na stadionu 
Volejbalový oddíl TJ Hlučín

17. 7. - 13:00 hod. Festival kultury Hlučínska Mírové náměstí Kulturní centrum Hlučín - 558 270 102, 
Sdružení obcí Hlučínska, za finanční 
podpory grantu Moravskoslezského kraje.

18. 7. - 23. 7. Letní příměstský tábor   Dům dětí a mládeže - 595 041 156
23. 7. - 24. 7. Plavecký maraton O pohár města Hlučína Hlučínské jezero TJ Slezan Opava - 553 625 188
25. 7. - 29. 7. Letní příměstský tábor   Dům dětí a mládeže - 595 041 156
28. 7. - 30. 7. Štěrkovna Open Music - hudební festival Hlučínské jezero SRA Hlučín, Agentura NEW WIND Production,  

Komunikační a marketingová společnost PULARY
14. 6. - 13. 11. Chléb náš vezdejší… od zrníčka k bochníku Muzeum Hlučínska Muzeum Hlučínska - 595 041 617
30. 7. - 31. 7. Sportovní slavnost (výročí 80.let FK Darkovičky) Hřiště FK FK Darkovičky
20. 8. - 10:00 hod. II. ročník Dožínkové slavnosti Sportovní areál FK Osadní výbor
24. 8. - 17:00 hod. Kurz pečení hlučínský koláčů - Zájemci se mo-

hou přihlásit v kulturním domě osobně nebo na 
tel. čísle 595 043 397. Cena kurzu činí 260,- Kč.

  Kulturní centrum Hlučín - 595 043 397

14. 6. - 13. 11. Chléb náš vezdejší… od zrníčka k bochníku Muzeum Hlučínska Muzeum Hlučínska - 595 041 617

Tel.: 595 043 677, 595 043 690,
srahlucin@volny.cz, www.sra-hlucin.cz 

Sportovně  rekreační areál Hlučín
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Poslední  květnový den proběhla v kulturním 
domě akce, která měla za cíl přesvědčit studen-
ty, že kouření není „IN“.

Akci pořádal odbor životního prostředí a komu-
nálních služeb  radnice, nicméně hlavní část pro-
gramu byla v rukou samotných studentů. Ti si už 
dlouho před příchodem prvních návštěvníků při-
pravovali svá vystoupení, zkoušeli mluvit na mi-
krofon, stahovali prezentace do počítače a ladili 
formu.

Vystupující  byli ze základních škol Hornické, dr. 
Tyrše, Rovnin a gymnázia. Celý prostor kulturní-
ho domu byl vkusně vyzdoben  pracemi žáků škol 
na téma kouření.  

Studenti si připravili pro své spolužáky různá 
vystoupení, které  spojovala myšlenka škodlivosti 
kouření. Na podiu se střídali zástupci škol a pre-
zentovali grafy spotřeby a ceny tabákových vý-
robků, vědomostní testy, básničky, improvizova-
nou poradnu pro kuřáky a dokonce i videoklipy 
na téma škodlivosti kouření. A tak se návštěvní-

ci mohli dovědět, co obsahuje cigareta, jak niko-
tin působí na lidský organismus nebo na kolik nás 
kouření vyjde. O tom, že se nejednalo jen o suché 
povídání a výčet faktů, svědčily i časté ohlasy di-
váků, kteří bezprostředně reagovali na dění na je-
višti.  

 Akce se zúčastnili i zástupci Státního zdravot-
ního ústavu. Ti se snažili účastníkům poskytnout 
praktické rady jak s kouřením přestat. Velké po-
zornosti se těšila i speciální panenka, které se ne-
formálně říká „kouřící Sue“. Na té si mohli stu-
denti prohlédnout množství nikotinu, které se jim 
dostane do plic po vykouření jedné jediné cigare-
ty. Pro účastníky byl připraven i zátěžový test při 
výstupu na bednu a test na obsah CO2  v plících. 
Ten poměrně spolehlivě odhalí pravidelné kuřáky 
podle množství CO2 vydechnutého z plic.

O tom, že akce žáky zaujala, svědčily i jejich 
konkrétní dotazy. Ty se zaměřily na to, jak s kou-
řením přestat a na koho se v případě potřeby ob-
rátit o pomoc.

Den bez tabáku

V pohodovém prostředí Zámeckého TV klubu, 
proběhlo 6. června 2011 vyhodnocení  fotogra-
fické soutěže „Hlučín v detailu“, kterou pořá-
dalo Kulturní centrum Hlučín. 

Celkem se do soutěže  přihlásilo 19 amatérských 
fotografů, kteří nafotili 230 snímků. Hosté  klubu  
si nejprve prohlédli  všechny  fotografie  a násled-
ně tříčlenná hodnotitelská komise, složená z od-
borníků posoudila přihlášené fotografie. Komise 

neměla jednoduchou práci, protože hezkých foto-
grafií bylo skutečně hodně a pojem „detail“ si au-
toři vysvětlili různě.

Soutěž nakonec  vyhrála  Anna Bortlíková za de-
tail kašny na náměstí. Na druhém místě se umís-
tila Jana Nevřelová s náhrobkem z židovského 
hřbitova.  Třetí místa byla udělana dvě, Jindřicho-
vi Adamcovi a  Milanovi Šlosarovi za pumpu v 
parku a kamennou bábovku.

Zvítězila fotografie detailu kašny na náměstí
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Čtěte na straně 3

Bobrovničtí slaví
Půlstoletí oslaví zahrádkáři  
netradičně - soutěží.

Pozvánka na straně 11

Hlučínský festival
Neděli 17.7. si vyštetřete
na festival na náměstí.

Čtěte na straně 5

Pokořili rekord
Hlučínští florbalisté hráli 
nepřetržitě 36 hodin.

8. června 2011 proběhl na náměstí míru Den 
sociálních služeb a zdraví, který byl spolufi-
nancován z prostředků ESF prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměst-
nanost a státního rozpočtu ČR. 

V rámci akce se veřejnosti představili jednotli-
ví poskytovatelé sociálních služeb. Ti se ve svých 
stáncích snažili oslovit co nejširší veřejnost a pre-
zentovat sociální služby. Zájemcům také poradili, 
kde se v případě potřeby mohou obrátit o pomoc.  

„Akce nebyla jen pro handicapované osoby, ale 
byla určena i lidem zdravým. Jejím smyslem bylo 
informovat občany, jaké sociální služby jsou na 
Hlučínsku provozovány,“ přibližuje podstatu ko-
nání akce Marcela Buryová, koordinátorka komu-
nitního plánování městského úřadu.

Pokud totiž zdravý člověk pomoc nepotřebuje, 
pak to neznamená, že ji nepotřebuje někdo z jeho 
blízkých. „Spousta lidí třeba vůbec nevěděla, že v 
Hlučíně je stacionář pro seniory. Pro mnohé lidi, 
kteří pracují a přitom se starají o rodiče je to dů-
ležitá informace,“ vysvětluje dále Marcela Bury-
ová.  

Počasí bylo nádherné a tak se na náměstí vystří-

Ruku v ruce 

dalo během dne několik stovek návštěvníků, pro 
které byl připraven i bohatý kulturní program. V 
jeho průběhu tak měli možnost vidět hudební a ta-
neční vystoupení a nechybělo ani vystoupení ma-
žoretek. 

„Jsem velmi ráda, že přišlo tolik lidí, mnozí z 
nich neradi chodí na úřad a tak si mohli o svých 
problémech neformálně popovídat. To je také 
smyslem těchto akcí,“ uzavírá hodnocení úspěš-
ného setkání Marcela Buryová.                      (mp)

1. července začíná léto ve sportovním areálu 
na břehu hlučínského jezera. Na celé léto jsme 
připravili pestrý program, ve kterém by si kaž-
dé měl vybrat, co ho zajímá. 

Už 1. července zveme všechny na bufet Cha-
loupka (u minigolfu), kde si zájemci mohou vy-
zkoušet své pěvecké schopnosti na Karaoke party. 
Hned následující den, to je 2. července proběh-
ne Dětský den, kdy čeká všechny děti den plný 
her, zábavy a soutěží o zajímavé ceny. Večer je 
pak pro mladší generaci připraven na Terase hu-
dební večer a koncert skupiny Kakaczek.  Na so-
botu 9. července jsou připraveny Pivní slavnosti, 
kde kromě různých druhů piva najdete také grilo-
vané speciality, sladkosti a další atrakce. Hlavní 
hvězdou celodenního programu pak bude Rock n 
roll band Marcela Woodmana. 23. července pouš-
tí na Caloupce v rámci pozvánky na festival Jiří 
X. Janda oblíbené hity. Od 28. do 30. července 
pak bude v areálu probíhat již 6. ročník hudební-
ho festivalu Štěrkovna Open Music, kde se opět 
představí nejlepší nejen české kapely a formace. 
Na 6. srpen jsme pro vás připravili na Chaloup-
ce kytarový recitál Tomáše Pastrňáka a Igora Je-
línka – Mezi svýma. Na Chaloupce vás také čeká 

Léto ve sportovním areálu u jezera

pravidelné víkendové grilování. V průběhu srpna 
budou pokračovat také sobotní diskotéky na Te-
rase. Letní program pak zakončí 3. a 4. září tra-
diční Hlučínský krmáš, který bude spojen s Poutí 
rádia Čas.                                            Petr Breitkopf

Předzvěstí léta na štěrkovně byl 25.6. otevřený 
turnaj ve streetbasketballu.        Foto: M.Kubíček

V sobotu dne 20. srpna 2011 pořádají Darko-
vičky ve spolupráci všech složek v obci „Dožín-
kovou slavnost“. Tuto bývalou tradici se nám v 
obci podařilo po půlstoletí zase obnovit v roce 
2010 a moc se nám povedla. 

Vlastní oslavě bude předcházet „mše svatá“ v so-
botu 20. 8. 2011 v 10 hod. v našem kostelíčku. 
Ve 14 hod. výjde z Kozmické ulice (u kříže) pest-
rý krojovaný průvod s živou hudbou na sportovní 
areál FK, kde se bude tato slavnost konat. Po slav-
nostním zahájení a přivítání přítomných bude zde 
následovat bohatý kulturní a zábavný program – 
vystoupení dětí ZŠ, soutěže dospělých a dětí, vy-
stoupení požárníků, fotbal, utkání mini žáků, pro 
děti tu bude projížďka na konících, skákací hrad, 
dále zde vystoupí skupina „Mona“ a nebude zde 
scházet ani kolo štěstí, bohatá tombola a další 
atrakce. Pro přítomné zde bude připraveno boha-
té občerstvení – domácí koláče, zabijačka a další 
speciality.  

Za nepříznivého počasí se tato akce překládá na 
neděli 21. 8. 2011.

Zveme všechny občany naší obce, aby se přišli 
mezi nás pobavit. 

Přípravný  výbor dožínek

Dožínky v Darkovičkách 

Místo kytičky
Přivítali jsme: 
Tylečková Lucie *2011
Kačmář Michal *2011 
 
Jubilanti: 
Schovánková Olga *1916
Dudková Viléma *1917
Chromá Anežka *1918
Krčková Emilie *1920
Palizová Antonie *1921
Sczepanová Marie *1921
Hrbáčová Ludmila *1924
Knotek Antonín *1927
Floriánová Edeltrauda *1928
Sládková Marcela *1928

Soukromá řádková inzerce
n Prodám garáž v Hlučíně ul. Komenského. 

Tel.: 776 295 522. 
n Prodám byt 1+1 Hlučín Rovniny, kompletně 

zrekonstruovaný. Cena dohodou. Tel.: 775 
953 500. 

n Prodám dr. 3+1 na Dr. Beneše, zahrada + ga-
ráž, 1 090 000 Kč. T. 605 438 266. 

n Prodám zahradu pod Vinnou horou. Tel. 603 
394 064. 

n Prodám dr. byt 3+1 na ul. Hornické v Hlučí-
ně, 3. patro/4, cena 990 000,-. Tel.: 604 501 
719. 

n Muž a žena, věk 50 let, hledají levné bydle-
ní v domku, možno i s prací řidiče i práce 
s postiženým, praxe 25 let. Od září. T. 736 
141 233. 

cena/šk. rok zájmový útvar místo

600/600 ANGLIČTINA hrou I. DDM

500/500 HRÁTKY S HUDBOU (lektorka Veronika Stoklasová, tel.: 774 231 330)  DDM

20/ 1 Klub MAMINEK S DĚTMI DDM

350/350 ŠKOLIČKA I. DDM

350/350 ŠKOLIČKA II. DDM

350/350 ŠKOLIČKA III. DDM

500 VÝTVARNÉ  TVOŘENÍČKO I. DDM

500 VÝTVARNÉ  TVOŘENÍČKO II. DDM

500 VÝTVARNÉ  TVOŘENÍČKO III. DDM

500 VÝTVARNÉ  TVOŘENÍČKO IV. DDM

500 VÝTVARNÉ  TVOŘENÍČKO V. DDM

500 AEROBIC I. DDM

600/600 ANGLIČTINA II. 1-2 třída DDM

600/600 ANGLIČTINA III. 3-4. třída DDM

400 FLORBAL ZŠ Hornická

500 HRA NA KYTARU I. DDM

500 JUDO I. -začátečníci DDM

  KAMARÁDI PŘÍRODY (ekologický  kroužek) DDM

500/500 KERAMIKA  DDM

800 LETECKÝ  A LODNÍ MODELÁŘ DDM

  MODERNÍ  TANEC I. DDM

300 POHYBOVÉ  HRY  

500 RYBÁŘSKÝ DDM

400 STOLNÍ  TENIS DDM

400 TAEKWON DO ZŠ Hornická

300 ŠACHY DDM

  PŘÍRODOVĚDNÝ  KROUŽEK - VĚDA JE HRA DDM + Gymnázium

  VÝTVARNÁ  DÍLNA DDM

600 VÝTVARNÉ ČINNOSTI I. DDM

400 VÝTVARNÉ  ČINNOSTI II. ZŠ Bobrovníky

500 AEROBIC II. DDM

500 HRA NA KYTARU II. mírně  pokročilí DDM

500 JUDO  II. -pokročilí DDM

  KONDIČNÍ  CVIČENÍ S PRVKY SEBEOBRANY ZŠ Hornická

  MODERNÍ  TANEC II.  

700 SEBEOBRANA pro dívky a ženy DDM

400 STOLNÍ  TENIS DDM

700 KARATE, KUNG - FU DDM

700/700 ANGLIČTINA dospělí s hlídáním dětí (začátečníci, mírně pokročilí) DDM

900/900 ANGLIČTINA IV. -začátečníci DDM

900/900 ANGLIČTINA V. - mírně  pokročilí  DDM

900/900 ANGLIČTINA VI. -středně pokročilí DDM

900/900 ANGLIČTINA VII. - středně pokročílí DDM

900/900 ANGLIČTINA VIII. -pokročílí  (konverzace) DDM

900/900 ANGLIČTINA IX. -pokročilí  DDM

700 SEBEOBRANA pro dívky a ženy DDM

700 KARATE, KUNG - FU DDM

  Klub DRÁTOVÁNÍ  a jiné tvořivé netradiční techniky DDM

  KONDIČNÍ  CVIČENÍ S PRVKY SEBEOBRANY DDM

  Klub PATCHWORK  DDM

Dům dětí a mládeže Hlučín
KROUŽKY 2011/2012

Zámecká 6, 748 01 Hlučín, tel: 595 041 156, info@ddmhlucin.cz, 
podrobnější a aktuální  informace najdete na webových stránkách 
www.ddmhlucin.cz od 1.9.2011

PŘEDŠKOLÁCI

1.-5.TŘÍDA

6.-9.TŘÍDA

DOSPĚLÍ

Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, přátelům, sousedům 
a známým za projevy soustrasti, květinové dary 
a za účast na posledním rozloučení s naší drahou 
maminkou, tchýní, babičkou Josefou Kmoníčko-
vou z Brna, které se konalo 4. 5.2011.
Rovněž děkujeme panu faráři Mgr. Martinu Šmí-
dovi a pohřební službě BREUER s.r.o. Hlučín za 
velmi vstřícný přístup a vzorné služby. 

Syn Václav a snacha Eva s rodinami
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