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hlučínskénoviny

Na slavnostech města se bude 
hrát, tančit i střílet ze středově-
kých obléhacích strojů. Konat se 
budou od 23. do 25. června.

Čtěte na stranách 3 a II 

Další velká výstava startuje v Mu-
zeu Hlučínska. Podstatný podíl 
na jejím vzniku mají samotní 
obyvatelé Hlučína.

Čtěte na straně I 

LetošNíM PosLeDNíM 
jarNíM farMářsKýM 
trHůM PřáLo Počasí. 

Náměstí rozveselily v sobotu  
21. května pestré barvy květin, kte-
ré měli trhovci v prodeji. Na další 
možnost nákupu přímo od drob-
ných výrobců a pěstitelů si teď bu-
dou muset zájemci počkat zase až 
do září. 

„Farmářské trhy na náměstí rych-
le zdomácněly. Myslím, že jsme 
vytvořili novou hlučínskou tradi-
ci. Věřím, že se nám podaří udržet 
jejich dobrou úroveň,“ řekla mís-
tostarostka Blanka Kotrlová.

První farmářské trhy se v Hlučí-
ně konaly loni v březnu a vzbudily 
velký zájem prodejců i kupujících. 
Minulý rok byl jejich pořadatelem 
Sportovně rekreační areál. Letoš-
ní jarní části trhů se ujala síť Čes-
ké trhy, Kulturní centrum Hlučín 
doplnilo program. Zatímco první 
březnové trhy s velikonočními mo-
tivy doplnila pravá česká zabíjačka, 
výbornou náladu těch posledních 
dokázala navodit nejen cimbálová 
muzika, ale také ochutnávka vín. 

Na podzim odstartuje další série 
farmářských trhů již 10. září. „Plá-
nujeme čtyři trhy vždy s dvoutý-
denním odstupem. Připravujeme 
novou variantu, která by měla více 
uspokojit náročného zákazníka. Už 
na jaře jsme měli na prvních trzích 
domácí zabijačku a na posledních 
ochutnávku vína. Do  budoucna 
chceme připravit něco navíc, něja-
kou specialitu,  pro každý trh. A sa-
mozřejmě se budeme snažit o co 
nejpestřejší a nejzajímavější sorti-
ment,“ řekl za garanta trhů, Spor-
tovně rekreační areál, jeho ředitel 
Petr Breitkopf.       Ivana Gračková

Víno a barvy ovládly poslední
jarní farmářské trhy na náměstí

Posledním jarním farmářským trhům vládly barvy.               foto: Ivana Gračková

Nové logo chce město Hlučín, aby 
se zlepšila jeho propagace. 

„Že nám logo města chybí, nejví-
ce pociťujeme nad plakáty festivalu 
Štěrkovna Open Music. Už druhým 
rokem jsme generálním parterem 
akce, jejíž význam přesahuje hrani-
ce regionu. Ale vyjma lidí z Hlučí-
na, kteří dobře znají náš historický 
městský znak, se to nikdo nedoví, 
přestože billboardy visí nejen v na-
šem kraji. Je to samozřejmě škoda, 
a to nejen u této akce,“ řekl starosta 
Pavel Paschek. 

Město Hlučín proto vyhlašuje sou-
těž na vytvoření nového loga, jehož 
součástí bude i logotyp, tedy nápis 
Hlučín. Logo by mělo být moderní, 
jednoduché, mělo by odrážet genius 
loci města či reflektovat jeho histo-
rii. 

„Představovala bych si něco tak 
jednoduchého a nápaditého, co si 
v budoucnu budou umět nakreslit 
třeba i děti ve školce, když budou 
chtít identifikovat Hlučín,“ doplnila 
místostarostka Blanka Kotrlová.  

Své návrhy mohou zájemci vytvá-
řet až do konce prázdnin a zasílat 
na radnici v souladu s vyhlášenou 
veřejnou zakázkou, jejíž podmínky 
jsou zveřejněny na webu města. Za-
pojit se mohou nejen profesionální 
studia a výtvarníci, ale také napří-
klad kreativní a případně výtvarně 
nadané děti ze škol a různých vý-
tvarných kroužků. Ze zdařilých ná-
vrhů chce město uspořádat výstavu. 
Autor vítězného návrhu dostane 20 
tisíc korun. „Uvítáme, když nám 
i mimo soutěž pošlou například 
školy nebo výtvarné kroužky své 
tipy, jak by mohlo logo vypadat.“ 
doplnila vedoucí odboru školství 
Alena Münstrová.       

Logo by mělo být součástí všech 
propagačních materiálů města i or-
ganizací a akcí, které město něja-
kým způsobem podporuje.       (iga)

Hlučín hledá
nové logo

Zastupitelé se sejdou ve čtvrtek 
16. června. jednání začne  
v 16 hodin v Kulturním domě. 
Zasedání je veřejné.

Čtěte na straně 3 



SLOVO STAROSTYn
Chce to mimořádnou péči

hlučínskénoviny [2] město

Již od roku 2011 
připravuje Hlučín 
svůj nový územní 
plán. Jeho návrh se 
už dvakrát veřejně 
projednával a nyní, 

když zastupitelé na svém květnovém 
jednání schválili dvanáct ze třinác-
ti pozměňovacích návrhů občanů, se 
bude po jejich zapracování projed-
návat s veřejností opět. Pokud pak 
vše půjde hladce, mohli bychom ho 
definitivně schvalovat letos na pod-
zim. Nový územní plán rozšíří loka-
lity určené pro výstavbu rodinných 
domů zejména v okrajových čás-
tech města, v Darkovičkách a Bob-
rovníkách, a také vyčlení území 
pro budoucí řešení dopravní situa-
ce a výstavbu západního a severní-
ho obchvatu města, aby se podařilo 
odvést část dopravy mimo centrum. 
Nezasvěcenému pozorovateli by se 
mohlo zdát, že příprava územní plá-
nu trvá nějak moc dlouho.  Jedná se 
ale o nejdůležitější dokument, který 
umožňuje a usměrňuje rozvoj města 
v oblasti bydlení, podnikání, dopra-
vy, parkování. Vyjadřují se k němu 
nejrůznější orgány a instituce, ale 
také občané. Jeho schválenou podo-
bou se bude muset řídit každý úřed-
ník, podnikatel, majitel pozemků či 
nemovitostí. Proto se mu věnujeme 
s mimořádnou péčí. 

ZNáMé KaPeLy, statečNí 
rytířI Na KoNícH I DětI 
s PečLIvě PřIPraveNýM 
ProGraMeM buDou Po třI 
DNy bavIt HLučíN. 

Kapely Graphite, Šajtar, Mňága 
a Žďorp, Úspěch, Kakaczek nebo 
Portless budou patřit k hlavním 
hvězdám našlapaného programu 
třídenních oslav 760. výročí založe-
ní města Hlučín králem Přemyslem 
Otakarem II, které se uskuteční od 
23. do 25. června. Koncertovat bu-
dou v pátek a v sobotu na březích 
hlučínského jezera. Oslavy ovšem 
odstartují už ve čtvrtek, kdy se 
o muziku postará Rosťa Petřík se 
svým Praskáním. Večer na jezeře 
zpestří letošní první promítání let-
ního kina s oblíbenou muzikálovou 
komedií Mamma Mia. 

V pátek od 10 do 16 hodin budou 

mít zábavu v rukou děti z hlučín-
ských škol, které budou vystupovat 
na Mírovém náměstí. Více informa-
cí přinášíme na straně II. 

jeN u Nás MoHou být auta
ve střeDověKéM LežeNí

V sobotu se část Sportovně re-
kreačního areálu promění ve stře-
dověké ležení, o kousek vedle na 
parkovišti se návštěvníci posunou 
o několik století dále na srazu his-
torických vozidel. Přemysl Otakar 
II. vyjede na koni a s průvodem 
z Mírového náměstí na štěrkovnu 
ve 13 hodin. Turnaje šermířů, půtky 
žoldnéřů, ukázky výcviku dravých 
ptáků i těžké jízdy Sysla z Holohlav 
doplní stylově vokálně instrumen-
tální skupina Calata s historickou 
hudbou. Návštěvníci areálu na štěr-
kovně už od května okukují dvě ta-
jemná dřevěné zařízení, která v so-

Velkolepé oslavy jistě přilákají 
davy návštěvníků

botu také konečně přijdou ke slovu. 
Jak fungují středověké obléhací 
stroje trebušet a balista, předvedou 
mistři střelci. „Obléhací stroj trebu-
chet byl v roce 2015 součástí vý-
stavy Magičtí Lucemburkové. Jeho 
majitelem je hlučínských právník 
Oldřich Beneš, který nám ho na 
oslavy zapůjčil. Součástí ukázky 
ale budou i modernější palné zbra-
ně,“ prozradil ředitel pořádajícího 
Sportovně rekreačního areálu Petr 
Breitkopf.    

Po celé tři dny bude na březích 
Hlučínského jezera také program 
pro děti. Kolotoče a nafukovací 
hrady doplní vystoupení kejklířů, 
žonglérů i Klaunů z Balónkova. 

oHňostroje I s Poctou 
vejvaNovsKéMu

Vrcholem každého dne oslav bude 
vždy jeden ze tří soutěžních oh-
ňostrojů. Německá firma Pyropro-
dukt předvede ve čtvrtek ohňovou 
show s názvem We Will Rock You 
(Ve víru Rocku) na slavné skladby 
skupiny Queen We Are The Cham-
pions a We Will Rock You. Závě-
rečnou část show orámuje jeden 
z nejlepších duetů v historii popu-
lární hudby Barcelona, který Fred-
die Mercury nazpíval se světově 
proslulou operní divou Montserrat 
Caballé. 

Polská firma Surex nazvala svůj 
ohňostrojový koncert na páteční 
večer Sonata of Colours (Sonáta 
barev). Duhu na hlučínské obloze 
doprovodí epické skladby El Dora-
do od Two Steps from Hell, Titan 
Davida Travise Edwardse a Storm 
Catcher z dílny X-Ray Dog. 

Magic Night (Magická noc) se 
jmenuje ohňostrojná show české 
firmy Tarra pyrotechnik. Zazní k ní 
skladby Heart of Courage Thoma-
se Bergensena,  Miracles od Two 
Steps from Hell, Cancan Jacquese 
Offenbacha a Dream Chaser od Fu-
ture World Music. 

Součástí každého soutěžního oh-
ňostroje bude i povinná úvodní 
dvouminutová část, která bude po-
ctou hlučínskému rodákovi, sklada-
teli Pavlu Josefu Vejvanovskému. 
Každá společnost předvede svůj 
design na Vejvanovského skladbu 
IX Sonata Sancti Spiritus Virtuosi 
Di Pr.                     Ivana Gračková

už od května návštěvníci štěrkovny okukují dva středověké obléhací stroje, kte-
ré se objevily na břehu Hlučínského jezera. v sobotu 25. června je uvidí v akci. 

foto: Ivana GračkováPtát se obyvatel Hlučína, jak jsou 
spokojeni se životem v městě, bu-
dou v červnu studenti gymnázia.  

Anketu pořádá městský úřad 
v rámci akcí Zdravého města Hlu-
čín za asistence neziskové orga-
nizace CI2. „Prosíme občany, aby 
věnovali čas a proškoleným taza-
telům odpovídali. Pomohou tak 
rozvoji města,“ řekla koordinátorka 
Zdravého města Hlučín Tereza Ši-
mánková. Tazatelé by měli zajistit 
odpovědi od 500 respondentů podle 
předem stanoveného klíče. Oslovo-
vat budou občany na ulicích i v do-
mácnostech. 

Výsledky dotazníkového šetře-
ní se budou představovat v srpnu. 
Obdobné šetření se uskutečnilo 
již v letech 2009 a 2013 a probíhá 
i v jiných městech České republi-
ky. Výsledky zmíněných průzkumů 
jsou zveřejněny na webových strán-
kách CI2 na adrese http://indikato-
ry.ci2.co.cz.                              (red)  

Jste spokojeni? 
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Rada města v květnu 
n omezila dobu parkování na par-

kovišti před poliklinikou v ulici 
Čs. armády v pracovní dny od 7 
do 14 hodin na maximálně dvě 
hodiny, aby pacientům nezabírala 
parkovací místa dlouhodobě za-
parkovaná vozidla. Řidiči budou 
mít povinnost užít při parkování 
parkovací hodiny. Náklady na 
pořízení grafického zpracování 
návrhu úpravy dopravního znače-
ní bude hradit Poliklinika Hlučín. 

n v návaznosti na změnu dopravní 
vyhlášky uložila doplnit doprav-
ní značky Zákaz vjezdu náklad-
ních automobilů, které se nově 
vztahují i na všechny dodávky 
a pickupy, o dodatkovou cedulku 
s největší povolenou hmotností 
3,5 tuny. Cedulky se budou dopl-
ňovat v ulicích U Vodárny, Cihel-
ní a Přímé. 

n určila zhotovitele rekonstruk-
ce objektu na Mírovém náměstí 
18/19, kterým bude společnost 
Fichna-Hudeczek z Píště. Stavbu 
provede za 6 854 816 korun bez 
DPH.    

n jako jediný společník obchodní 
společnosti Teplo Hlučín od-
souhlasila výsledky výběrových 
řízení, podle kterých kotelnu 
Základní školy dr. M. Tyrše zre-
konstruuje společnost Gass-eko 
z Hlučína a plynové odběrné za-
řízení pro bytové domy č. p. 12, 
14 v ulici Zahradní a č. p. 3, 5 
v ulici dr. E. Beneše v Hlučíně 
nainstaluje společnost Vae Therm 
z Rožnova pod Radhoštěm. 

n rozhodla o výstavbě nového psí-
ho útulku s osmi kotci. 

n projednala připravovanou stavbu 
cyklostezky z Hlučína do Bob-
rovníků a rozhodla realizovat. 

n určila zhotovitele zateplení Kul-
turního domu Bobrovníky, a to 
společnost Tomáš Straub z Hlu-
čína. Stavbu provede za 910 208 
korun bez DPH.

n určila zhotovitele rekonstrukce 
chodníku v ulici Severní v Hlučí-
ně, kterým bude společnost Jan-
kostav z Ostravy-Kunčic. Stavbu 
provede za 262 718 korun bez 
DPH. 

n určila zhotovitele projektové do-
kumentace pro revitalizaci parku 
u Bašty, kterým bude společnost 
Ateliér z Ostravy. Dokumentaci 
zhotoví za cenu 95 tisíc korun 
bez DPH.

n rozhodla umístit hřiště s workout 
prvky do části Zámeckého parku.  

Z RADY MĚSTAn

KvůLI reKoNstruKcI 
KoMuNIKace v uLIcícH 
bocHeNKova a u bašty 
buDe Po třI Měsíce 
oMeZeNý PříjeZD Na 
Mírové NáMěstí.

Od 21. května se dá do samotného 
centra města vjet pouze od autobu-
sového nádraží po ulici Opavské. 
„Uzavírka bude platit pro ulice Bo-
chenkovu od náměstí po křižovatku 
s Hrnčířskou včetně ulice U Bašty 
celkem šedesát dní, končit by tedy 
měla v závěru července,“ informo-
vala vedoucí investičního odboru 
Městského úřadu Hlučín Gabriela 
Dihlová. Ve druhé etapě bude od 
20. července na třicet dní uzavřena 
ulice Bochenkova od křižovatky 
Hrnčířská po ulici Ostravskou.                                     

Okolí náměstí není jediným mís-
tem, kde je Hlučín letos rozkopaný 
nebo ho to v nejblížší době čeká. 
Pro místní i pro řidiče je to jistě 
nepříjemný stav, ale opravy jsou 
potřebné a odměnou za trochu trpě-
livostí budou komunikace případně 
inženýrské sítě v dobrém stavu. 

„Za případné komplikace se všem 
občanům omlouváme. Vždy se sna-
žíme zajišťovat opravy tak, aby ten 
negativní dopad byl minimální,“ 
řekla Gabriela Dihlová. 

V současnosti se opravuje také uli-
ce Příkrá v Bobrovníkách a buduje 
se parkoviště ve dvoře mezi byto-
vými domy Dr. E. Beneše 3,5 a Za-
hradní 12, 14. „Opravy komunikací 
v mnoha místech koordinujeme 
s firmou Vodovody a kanalizace 
Hlučín, která rekonstruuje vodo-
vodní a kanalizační řády,“ doplnila 

Ulice u náměstí jsou uzavřeny

Gabriela Dihlová. V červnu se bude 
po výměně kanalizačního a vodo-
vodního řádu asfaltovat ulice Na 
Spojce v Bobrovníkách, ulička Vře-
sinská v Darkovičkách a část ulice 
28. října. Hlučín spolu s Markvar-
tovicemi rekonstruuje také povrch 
komunikace v ulici U Cihelny.  
Měnit vodovodní a kanalizační řád 
a poté asfaltovat se bude též komu-
nikace v ulici Dr. E. Beneše v úseku 
od ulice Školní po vlakové nádraží. 
Asfaltování se chystá po opravě vo-

dovodu také v ulici Gen. Svobody 
a po výměně kanalizace v ulicích 
Záhumenní a Na Závodí. Staveb-
ní ruch bude od srpna vládnout na 
sídlišti OKD, kde se uskuteční další 
etapa regenerace panelového sídliš-
tě OKD východ, a to mezi bytový-
mi domy ČSA 18, 22 a 24. Přibude 
tam 29 parkovacích míst pro osobní 
auta, zrekonstruují se přilehlé chod-
níky a příjezdová komunikace včet-
ně odvodnění, a upravovat se bude 
veřejné osvětlení.                     (iga)

Zastupitelé na svém dalším jed-
nání budou mimo jiné schvalovat 
drobnou úpravu vyhlášky, která 
stanoví koeficient pro výpočet daně 
z nemovitosti. Daň se tím v Hlučíně 
určitě zvedat nebude. 

„V roce 1995 byl koeficient pro 
některé části města, vymezené vy-
hláškou, snížen. Nyní je navrže-
na úprava, podle níž by finanční 
úřad uplatňoval snížený koeficient 
v souladu s původním záměrem  
rovněž v části města situované na 
katastrálním území Hlučín, bezpro-
středně navazujícím na katastrální 
území Darkovičky, tvořící spolu 
s částí obce Darkovičky jedno sou-
vislé zastavitelné území. Vztahoval 

by se i na rodinné domy, které se ve 
vymezených částech města v mezi-
dobí postavily a ve vyhlášce nebyly 
jmenovitě zahrnuty,“ vysvětlil To-
máš Volný z právního odboru Měst-
ského úřadu Hlučín. Zjednodušeně 
to znamená, že v budoucnu by měl 
v celých Darkovičkách a v navazu-
jící zastavěné části platit stejný ko-
eficient pro výpočet daně z nemo-
vitostí, jako v ostatních okrajových 
částech Hlučína. Legislativa umož-
ňuje, aby byl v těchto místech ko-
eficient nižší než v centrech měst. 

Veřejné zasedání zastupitelstva 
města se bude konat ve čtvrtek  
16. června od 16 hodin v Kulturním 
domě Hlučín.                            (iga) 

Daň z nemovitosti zůstává

Po dobu opravy ulice u bašty je uzavřen bezbariérový vchod do budovy a hlu-
čínské radnice a přístup k bezbariérovému výtahu. Na vozíčku nebo s kočárkem 
musí návštěvníci aktuálně využívat vstup z budoby c.            foto: Ivana Gračková

Už počtvrté ožije fotbalové hřiště 
na Rovninách tradiční veselicí v so-
botu 11. června od 15 hodin. 

„Veselice se stala nedílnou sou-
částí života Rovnin a jejich oby-
vatel. Je to takové naše sousedské 
setkání. Lidé využívají příležitosti, 
aby poseděli a popovídali si,“ řekl 
pořadatel akce David Moravec. 

Vstup na akci je díky dotaci města 
zdarma. I letos se návštěvníci mo-
hou těšit na kapelu EŠ Band, která 
zahraje k poslechu i k tanci. Nafu-
kovací skákací hrad, skluzavku s le-
zeckou stěnou, lukostřelbu a další 
atrakce přivezou pracovníci Vaňko-
va kopce.                                 (red) 

Rovniny se budou
veselit na hřišti



hlučínskénoviny [4] město

OKÉNKO ÚPn

Jednomu stálo za tu ostudu zboží 
za 1300 korun, druhému dokonce 
za 213 korun. Oba muže při krádeži 
v prodejnách přichytili zaměstnan-
ci, kteří přivolali strážníky. Do Billy 
vyrazil za lupem dvacetiletý mladík 
až z Ostravy. „Muž, kterého jsme 
zadrželi v úterý 3. května v pod-
večer, nemohl hlídce hodnověrně 
prokázat totožnost, proto ho stráž-
níci převezli na policejní stanici 
k dalšímu projednání,“ řekl velitel 
Městské policie Hlučín Luděk Ol-
šovský. Pravděpodobně snídani se 
nechtěla platit šedesátiletému muži 
z Hlučína, který kradl v sobotu  
14. května v prodejně potravin Cen-
trál na  náměstí už v 7 hodin ráno. 
Protože to byl jeho první poklesek, 
vyřídila se celá lapálie rychle. Muž 
musel na místě uhradit nejen zboží, 
ale také blokovou pokutu. 

Tentýž den měli rušno i v Bille. 
Opil se jim tam člen bezpečnostní 
služby, který navíc v pracovní době 
šlohnul z regálu půllitrovou láhev 
alkoholu a polovinu vypil. Na po-
dařenou ochranku musela zavolat 
strážníky vedoucí prodejny.   „Hlíd-
ka po příjezdu zjistila, že pracovník 
opravdu jevil známky podnapilosti. 
Proto u něj strážníci provedli orien-
tační dechovou zkoušku. Nadýchal 
3,52 promile při prvním a 3,85 pro-
mile při druhém testu. Dotyčný na-
víc uvedl, že do práce přijel svým 
autem,“ vylíčil velitel Olšovský. 
Poté se podnapilý člen ochranky 
rozhodl, že z prodejny odejde. Na 
výzvy strážníka, aby setrval na mís-
tě, nijak nereagoval a ještě začal 
být agresívní. Proto musela hlídka 
městské policie použít donucovací 
prostředky, aby výtečníka zpacifi-
kovala do příjezdu policistů, kteří 
celý incident vyšetří.                  (iga) 

OKÉNKO STRÁŽNÍKAn
Nezaměstnanost 
je rekordně nízká 

Situace na trhu práce v regionu 
Hlučínska se od počátku roku ne-
ustále zlepšuje. V dubnu se opět 
snížil počet nezaměstnaných a hod-
nota podílu nezaměstnaných je nej-
nižší od ledna 2013, kdy se začal 
používat současný výpočet. 

Ke konci dubna 2016 bylo v evi-
denci úřadu práce 1 256 uchazečů 
o zaměstnání, což je o 198 méně 
než v březnu. V porovnání s obdo-
bím minulého roku je pokles ještě 
výraznější, a to o 331 uchazečů. 
Podíl nezaměstnaných spadl o 0,8 
procentního bodu na 4,1 procent. 
To je nejnižší hodnota za více než 
tři roky. 

Volných pracovních míst bylo 
koncem dubna celkem 194, což je 
o 7 více než na konci března. Ve 
srovnání s loňským rokem je vol-
ných míst o 46 více. 

Hlučínsko si vede suverénně vý-
borně v rámci Moravskoslezského 
kraje, kde je aktuální nezaměstna-
nost 7,9 procent i České republiky, 
kde je průměr 5,7 procent. 

Leoš Jakubec
ředitel ÚP v Hlučíně

Kradli v prodejnách,
trestu neušli

Den s integrovaným záchran-
ným systémem se letos uskuteční 
na parkovišti u hlučínské štěrkov-
ny v pátek 3. června od 9.30 do 17 
hodin. Pořádá ho město Hlučín ve 
spolupráci s Hasičským záchran-
ným sborem Moravskoslezské-
ho krajem, Sportovně rekreačním 
areálem, Městskou policií a Zá-
chranným útvarem Hasičského zá-
chranného sboru Hlučín. 

„K vidění budu ukázky výcviku 
a zásahů policejních i záchranář-
ských psů, zásah složek integro-
vaného záchranného systému při 

Maxim Turbulenc v roli hlavní hvězdy

Barevné stromy budeme mít 
letos v říjnu v Hlučíně. Kulturní 
dům spolu s dalšími organiza-
cemi totiž chystá happening na 
Den stromů, jímž chce upozornit 
na význam stromů pro vzhled, 
zdraví i atmosféru města, které 
je členem Národní sítě zdravých 
měst.  

„Letos připadá Den stromů na 
20. října. V tom týdnu bychom 
chtěli ozdobit stromy v okolí 
kulturního domu barevnými šá-
lami a bambulkami. Už se k nám 
připojil kurz paličkování a také 
Domov pod Vinnou horou, kde 
začali splétat potřebnou výzdo-
bu. Bez pomoci veřejnosti se 
ale neobejdeme,“ řekla vedoucí 
Kulturního domu Hlučín Veroni-
ka Antončíková. 

Obrací se proto na všechny 
obyvatele Hlučína, aby přinesli 
nepotřebnou vlnu v jakémkoliv 
množství, případně hotové vý-
robky. Vlnu lze odevzdat v Kul-
turním domě Hlučín od ponděl-
ka do pátku denně od 8 do 16.30 
hodin v kanceláři vedoucí.  (iga)   

Ozdobíme
vlnou stromy

Po neuvěřitelných šedesáti letech 
se v pátek 13. května setkalo tři-
náct abiturientů, kteří v roce 1956 
maturovali na hlučínském gym-
náziu, tehdy Jedenáctileté střední 
škole v Hlučíně. A co je ještě pře-
kvapivější, za slavnostně ozdobený 
stůl s nimi v hlučínském Penzionu 
u svatého Floriána zasedl opět i je-
jich třídní učitel Jaromír Volek.

„I mě pan profesor chvíli učil 
němčinu. Na gymnázium jsem na-
stupoval v roce 1981, on odcházel 
do důchodu v roce 1983,“ vzpo-
mněl starosta Pavel Paschek, který 

se setkání také zúčastnil. Někdejší 
maturanty tím velmi  potěšil, roz-
hodli se proto udělit mu speciální 
glejt, kterým ho kooptovali do své 
třídy. Jaromíru Volkovi starosta při 
té příležitosti předal pamětní minci 
města Hlučína a čestné  uznání za 
mimořádnou péči, kterou po celý 
svůj profesní život věnoval svým 
studentům.

Účastníci unikátního setkání 
mimo jiné vzpomněli i na devět 
svých spolužáků, kteří už nejsou 
mezi živými. Naštěstí se jejich po-
čty už osm let nezměnily.         (iga)

Abiturienti se setkali 
po šedesáti letech

setkání hlučínských maturantů z roku 1956 je unikátní i proto, že se ho pravi-
delně účastní i jejich třídní učitel jaromír volek. Z gymnázia si ho dobře pama-
tuje i starosta Pavel Paschek.                                                           foto: Ivana Gračková

dopravní nehodě s ukázkou vyproš-
tění zraněného, zadržení pachatele 
speciální policejní jednotkou, práce 
koní jízdní policie a další.

„Příjemným závěrem bude kon-
cert skupiny Maxim Turbulenc, od 
15.30,“ uvedl ředitel SRA Petr Bre-
itkopf.                                      (iga)



      [5] hlučínskénoviny město

Zajímavý zážitek mají za sebou 
zaměstnanci Domova pod Vinnou 
horou. Mohli si vyzkoušet, jak se 
cítí fyzicky senioři. Umožnil jim 
to speciální oblek, který simuluje 
omezení těla a smyslů. 

Na semináři s názvem Promě-
ny stáří a gerontooblek tak během 
chvilky „zestárli“ o čtyřicet let. 

„Zaměstnanci na vlastní kůži zaži-
li pocity našich uživatelů, jako jsou 
omezení pohybu, ztráta orientace 
v prostoru, útlum důležitých smy-
slů, zraku, sluchu i hmatu. Díky 
několika jednoduchým pomůckám 

si vyzkoušeli, jaké to je být v kůži 
seniora, aby lépe pochopili chová-
ní našich uživatelů a reakce v ur-
čitých situacích. Zaměstnanci se 
nejen poučili, ale zásluhou lektorky 
Andrei Tajanovské, která podávala 
problematiku zajímavou formou, si 
odnesli i spoustu cenných rad pro 
svou práci i své soukromí,“ řekla 
ředitelka Domova pod Vinnou ho-
rou Marcela Mikulová a poděkova-
la všem pracovníkům domova za 
aktivitu při vzdělávání i za oběta-
vost a zodpovědný přístup k neleh-
ké práci.                                   (red)  

se speciálními pomůckami zaměstanci testovali, jak se cítí senioři.
foto: jana břemková

V gerontoobleku si zkusili,
jak se cítí senioři 

Osmý ročník fotosoutěže s tématem Senioři na Hlučín-
sku, která se koná v rámci projektu Zdravého města Hlu-
čín,  je v plném proudu.

Soutěžící mohou posílat snímky ještě do 15. září.  Svojí 
registrací v soutěži na www.kc-hlucin.cz potvrzuje kaž-
dý její účastník, že souhlasí s jejími pravidly a že zaslané 
fotografie pořídil osobně. Fotografie musí být v soubo-
ru jpg a součástí kolekce musí být jejich krátký popis, 
případně název. „Všechny soutěžní fotografie zveřejní 
internetové stránky Kulturního centra  Hlučín,“ doplni-
la koordinátorka Zdravého města Hlučín Tereza Šimán-
ková.                                                                         (red)  

Fotosoutěž Senioři 
na Hlučínsku
je v plném proudu

Fotbalové utkání se Štítinou 
v Darkovičkách, které domácí muži 
vyhráli, přineslo hned dvojí radost. 
Tým FK Darkoviček byl potěšen 
nejen vítězstvím, ale i částkou, kte-
rou se podařilo vybrat na dobrou 
věc. 

Fotbalisté se totiž rozhodli přispět 
na konto dvouletého Františka Ště-
paníka z Hlučína. Chlapec s dět-
skou mozkovou obrnou potřebuje 
intenzivní neurorehabilitaci, kterou 
zdravotní pojišťovny neplatí. Na 
jeden rehabilitační pobyt už se mu 
lidé z Hlučína poskládali, teď sbí-
rají na další. František by navíc po-
třeboval speciální dětskou tříkolku, 
aby mohl cvičit i doma. Ta přijde na 
necelých 20 tisíc korun. Maminka, 
která žije s chlapcem sama, si tak 
drahé pomůcky a léčení nemůže 
dovolit. 

„Dlouholetým členem výboru na-
šeho klubu je i Františkův dědeček 
Mirek Weis. Františkův příběh tím 

pádem dobře známe z první ruky 
a taky víme, jak mu první rehabi-
litační pobyt pomohl,“ vysvětluje 
předseda klubu Jiří Tkačík, který 
v květnu předal vybraných 12 500 
korun vedení města. Už během 
zápasu se podařilo mezi hráči a 
fanoušky obou týmů vybrat 7500 
korun. Další peníze přibyly ze 
vstupného na zápas, které se fotba-
listé rozhodli věnovat. A dodatečně 
se ještě připojili i ti, kteří se utkání 
nezúčastnili. 

„Vůbec jsem si na začátku neu-
měla představit, že by lidé mohli 
být tak úžasní a tolik nám pomoci,“ 
řekla Františkova maminka Martina 
Štěpaníková. 

K mnoha dárcům se jen v posled-
ní době připojil také klub důchodců 
z Darkoviček a částkou 8 650 korun 
přispěli obyvatelé Štěpánkovic, kde 
rodina dříve bydlela. Další peníze 
přibývají do kasiček i na speciální 
účet 6413092/0800.                     (iga)

Peníze pro Frantu přibývají

Peníze od fotbalistů předal předseda oddílu jiří tkačík.      foto: Ivana Gračková
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MeZI Nové treNDy 
současNostI Patří 
eKoNoMIcKé a eKoLoGIcKé 
HosPoDařeNí s DešťovýMI 
voDaMI a jejIcH DaLší 
využíváNí. DůvoDů, Proč 
bycHoM NeMěLI NecHat 
Dešťovou voDu jeN taK 
oDtéKat, je HNeD NěKoLIK. 

Dešťová voda může například 
podmáčet pozemky i nemovitosti. 
Ploch pro přirozené vsakování vody 
je totiž o to méně, o co více je zasta-
věných a zpevněných prostranství. 
Ne všude je přitom možné odvádět 

dešťovou vodu do potoka nebo do 
kanalizace. Nebezpečí podmáčení 
roste hlavně tam, kde jsou navíc po-
zemky s jílovitým podložím. Zvláš-
tě v takových místech je vhodné 
dešťovou vodu jímat. 

Vyplatí se to hned několikanásob-
ně. Když totiž vezmeme v úvahu 
průměrnou spotřebu pitné vody na 
jednoho obyvatele, která činí více 
než 100 litrů denně, a její stále ros-
toucí cenu, zjistíme, že využívání 
dešťových vod je i ekonomické.  
Přitom zachycenou dešťovou vo-
dou je možné v běžné domácnosti 
nahradit až 50 procent spotřeby pit-

né vody. Samozřejmě, že na vaření, 
pití, osobní hygienu či umývání ná-
dobí musíme používat vodu pitnou. 
Ale například na zalévání zahrady, 
splachování WC, na praní či úklid 
zcela postačí voda srážková. Proto 
je velmi vhodné dešťovou vodu za-
chytávat do jímek, aby neodtékala 
bez užitku. 

K akumulaci dešťových vod není 
zapotřebí povolení vodohospodář-
ského orgánu. Na zalévání zahrady 
stačí nadzemní akumulační nádrž.  
Na širší používání dešťových vod 
jsou nejvhodnější podzemní nádrže, 
protože se v nich i v létě udržuje re-

lativně nízká teplota pod 16˚ C. Tak 
se omezí množení bakterií. K pří-
padnému využití dešťové vody 
v domácnosti mimo zálivku musí 
být domovní rozvod pro dešťovou 
vodu s ohledem na možné riziko 
bakteriálního znečištění bezpodmí-
nečně oddělen od rozvodu vody pit-
né. Odváděná srážková voda se při-
tom také musí zpoplatnit stočným 
v souladu s platnou legislativou, 
a to podle Zákona 274/2001Sb. 
o vodovodech a kanalizacích. 

Soňa Prášková
vedoucí odboru životního prostředí

a komunálních služeb

Využívání dešťové vody je novým trendem 

První dopolední seminář pro žáky 
základních škol pořádaný v rám-
ci projektu Emise se uskutečnil 
na hlučínském gymnáziu v úterý 
10. května. Děti ze základní školy 
v Ludgeřovicích se od nás dověděly 
užitečné informace spojené s pro-
blematikou emisí a znečišťováním 
životního prostředí, a to zábavnou 
formou. 

Emisaři - studenti gymnázia, s po-
mocí našich profesorů seznámili 
žáky ludgeřovické školy se základ-
ními pojmy týkajícími se znečištění 
ovzduší nejen v našem kraji. Holky 
a kluci si pak otestovali svou plic-
ní zdatnost při pokusech se spiro-

metrem, vyslechli zajímavou pre-
zentaci a vyzkoušeli si i chemické 
pokusy. 

Nechyběl ani anglický koutek, ve 
kterém si studentky připravily for-
mou her výuku anglických slovíček 
z oboru přírodních věd. 

Hlavním cílem setkání bylo předat 
dětem informace o aktuálním stavu 
ovzduší nejen na Hlučínsku. Akce 
se velmi vydařila, všichni účast-
níci si zaslouží velikou pochvalu 
za skvělou spolupráci a díky patří 
také všem asistujícím profesorům 
a hlavně našim emisarům.   

Adéla Harazimová
studentka IV. ročníku gymnázia

Studenti se snaží, aby Hlučínsko dýchalo čistý vzduch

Westernové závody se budou ko-
nat na Dětském ranči Hlučín v so-
botu 18. června. 

Pořadatelé očekávají, že by se za 
pěkného počasí mohlo zúčastnit až 
sto koní nejen z České republiky, 
ale také z Polska a Slovenska.

„Loni se v sedmém ročníku závo-
du postavilo na start šedesát koní, 
a to nám vůbec nevyšlo počasí,“ 
prozradil za pořadatele Antonín 
Schwarz.

Protože se jedná o hobby závody, 
mohou se jich účastnit i jezdci bez 
licencí. V minulém roce soutěžní 
dvojice poprvé bojovaly o Pohár 
starosty města Hlučína, který bude 
hlavní cenou i tentokrát. 

Vedle atraktivních soubojů se mo-
hou návštěvníci těšit i na dopro-
vodný program, v němž vystoupí 
profesionální kaskadéři na koních, 
přirozenou komunikaci s koněm 
předvede známá chovatelka koní ze 
Zlína Jana Vija Plačková. 

Dětský ranč u jezera bude hostit westernové závody
studenti gymnázia předváděli žákům z Ludgeřovic laboratoře. foto: Petr Klein

Program odstartuje v 10.30 a svá 
želízka v ohni v něm bude mít i do-
mácí tým. 

„Máme zde oddíl s celkem třia-
dvaceti dětmi, z nichž se některé te-
prve učí základům jezdeckého spor-

tu. Ale tři nebo čtyři nejlepší si jistě 
troufnou měřit síly v soutěžích,“ 
doplnil Antonín Schwarz.          (iga)  

Westernové závody, to je podívaná na krásné koně a šikovné kovboje.                                                                             foto: archiv
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Exkurze do minulosti šokovala 
všIcHNI ZNáMe teN PříběH. 
sMutNá HIstorIe, suše 
oPaKováNa ve šKoLNícH 
HoDINácH jaKo součást 
DějePIsu. 

Samozřejmě – všichni víme, že je 
to strašné, ale nikdo z nás se nad 
tím o moc víc nezamýšlel. Je těž-
ké představit si něco, co zní jako 
zápletka psychologického horroru, 
a brát to se vší vážností. 

Každý z nás už pravděpodobně 
slyšel slaboduchý vtip na téma ži-
dovských koncentračních táborů 
nebo letícího popela. Možná je to 
přirozená obrana citlivého člověka 
proti zvěrstvům takového rozsahu, 
že si je dokážeme představit jen ve 
statistických číslech.

S těmito pocity jsem tedy nastu-
poval do autobusu na exkurzi do 
koncentračního tábora Auschwitz 
v Polsku. Mezi studenty bylo živo 
jako na každé normální exkurzi 
a dokonce místy padaly i vtipy z ka-
tegorie výrazně černého humoru. 
Dnes se za to stydím. 

Poprvé vám dojde řeč při průcho-
du onou slavnou bránou „Arbeit 
macht frei“ – „Práce osvobozuje“. 
Ironický, výsměšný nápis…

Za touto bránou žádná svoboda 
nečeká. Trochu mě přejede mráz, 
když procházím prvních pár kroků 
ve stínu vysokého ostnatého plo-
tu – jako kdybych slyšel zlověstně 
prskat elektřinu v dávno prázdných 
vodičích. Celou tuto děsivou scené-
rii ještě umocňuje výklad naší prů-
vodkyně. 

„Na místě bylo nalezeno čtyřicet 
tun odebraných brýlí,“ říká mo-
notónním hlasem, jako už prav-
děpodobně několikrát předtím. 
„A přitom jedny vážily pouhých 
dvacet gramů.“  

Čísla mi skáčou v hlavě a nedo-
kážu si úplně představit celý ten 
děsivý, komplexní obraz. „Nacisté 
stříhali vězňům vlasy a používali 
je jako tkaninu,“ pokračuje hlas. 
Začíná mi být špatně. „Existovaly 
plány na využití židovských fekálií 
na bioplyn.“  

Nesourodé fragmenty výkladu 
mi v hlavě tvoří abstraktní příběh, 
kterému z hloubi duše nechci věřit. 

Nakonec sedím u pomníku s čes-
kým nápisem na památku obětí. 
Jsou to jen čísla, když vám to někdo 
řekne do sluchátek. Ale lidé nejsou 
položka v tabulce na papíře. Milion 
a půl životů. Životních příběhů jako 
je ten váš a můj.  Rodičů, dětí a je-
jich snů. Milion a půl zbytečných 
a předčasných smrtí bez jiného odů-
vodnění, než že jste se narodili do 
špatné rodiny. 

Nikdy nezapomenout a nikdy ne-
opakovat. Já mám jen strach, že 
není tak těžké, aby si člověk našel 
důvod. Prosím Boha, aby to nebyla 
pravda.                            Jan Novák

student gymnázia v Hlučíně 

studenti gymnázia při prohlídce koncentračního tábora osvětim I.
foto: Kateřina Krakovková

Naše škola v Darkovičkách je 
otevřená všem generacím. A jak to 
děláme?  Vymýšlíme, organizuje-
me a nabízíme aktivity, při kterých 
se mohou uplatnit a předvést nejen 
děti, ale i jejich rodiče, prarodiče 
a ostatní příbuzní. 

Nabídli jsme rodičům, aby se sami 
stali na chvíli učiteli. A oni přichá-
zejí do školy, aby děti naučili zají-
mavou výtvarnou techniku, vyrobili 
vánoční dekoraci, ptačí budku nebo 
pobesedovali o svém povolání.

Nikoho nemůže překvapit, když 
přijde mezi prvňáky nebo druháky 
někdo z rodičů s oblíbenou knihou 
svého dětství, aby přečetl hezký 
úryvek. Paní učitelky – zatím v prv-
ním a druhém ročníku – na oplátku 
připravují hodinu čtenářství pro ro-
diče s dětmi. 

Abychom se navzájem dobře vidě-
li, slyšeli a naslouchali si, vymysleli 
jsme měsíční Scuk čili sraz. Vždy 
první pondělí v měsíci se sejdeme 
v široké chodbě, kde se děti dozví-
dají, co se přihodilo, povedlo, co nás 
potěšilo nebo ne, co nás čeká, čeho 
se zúčastníme, na co můžeme být 
pyšní.  V květnu děti potěšily členy 
místního klubu důchodců vystoupe-
ním plným písniček, básniček, hra-
ní a tance u příležitosti oslavy Dne 
matek. Hned jsme se domluvili, že 
ti, kteří kdysi naši školu absolvova-
li, se přijdou podívat, co se u nás od 
té doby změnilo.

Významným květnovým dnem 
byl pro nás 20. Pořádali jsme oslavu 
nazvanou Den rodiny, aneb všichni 
táhneme za jeden provaz. Den pa-
třil rodičům a dětem. Začali jsme 
lidovými písničkami a říkankami, 
nechyběl tanec a veršované příběhy 
z Hlučínska. Hudební blok uzavřeli 
malí muzikanti se zobcovými flét-
nami. Poté se všichni po libosti roz-
dělili do jednotlivých center aktivit 
umístěných ve třídách. Tam se vě-
novali činnostem výtvarně-pracov-
ním, badatelským, matematickým 
i hudebním a snad nikdo nevyne-
chal osvěžovnu s míchanými ná-
poji. Odměnou za práci v centrech 
byla pohádka Janek a drak Kruťák, 
kterou sehrály děti z divadelního 
kroužku.  A když nám po tom všem 
bádání, luštění a tvoření vyhládlo, 
uzavřeli jsme den opékáním špe-
káčků a zpěvem s trampskou kape-
lou u táboráku.            Eva Blažková

učitelka

V Darkovičkách 
se bavíme i učíme
společně

Už tradiční pálení čarodějnic se na 
naší Základní škole Hornická kona-
lo v příhodný termín 30. dubna. Ač-
koli počasí během týdne bylo do-
slova aprílové, šikovní čarodějové 
a čarodějnice z páté třídy vykouzlili 
nejen modrou oblohu prosluněnou 
paprsky, ale postarali se i o veške-
rou organizaci. Děti z 1. až 4. tříd 
se zúčastnily zábavného dopoledne, 
které odstartovalo čarodějnickým 
průvodem. Na školním hřišti pak 
žáci postupně absolvovali deset 
zábavných stanovišť s hodem do 
černé díry, útěkem čarodějnici a ob-
dobnými recesními disciplinami. 
Děti si vyzkoušely let na koštěti, 
jízdu na koloběžce, ale také určo-
valy různé druhy bylin, které jsou 
zapotřebí při míchání čarovných 

Pálili jsme čarodějnice za aprílového počasí

a zima je pryč i s čarodejnicemi.                                                                foto: Pavel rýgl 

lektvarů. Seznámily se i s domácí-
mi mazlíčky, kteří nesmí správným 
ježibabám chybět. Na závěr čarov-
ného dopoledne vzplanul oheň, na 
kterém se upálily předem vyrobené 
čarodějnice. Pravou čarodějnickou 
atmosféru se podařilo vytvořit žá-
kům druhého stupně, kteří vyrobili 
čarodějnice v životních velikostech. 

Na chodbách školy strašily už týden 
předem. Den pokračoval odpole-
dním čarodějnickým rejem, který 
připravily vychovatelky ze školní 
družiny. Děti trénovaly hod na pa-
voučí síť, vytvářely čarodějnice 
z víček a míchaly kouzelný lektvar. 

Eliška Válová
vychovatelka družiny



hlučínskénoviny [8] školství

stuDeNtI GyMNáZIa 
josefa KaINara v HLučíNě 
obNovILI NěKDejší traDIcI 
a PřIPravILI Pro své 
sPoLužáKy KuLturNí 
ProGraM s NáZveM 
stuDeNtI stuDeNtůM. 

Zatímco žáci sedmých tříd  
18. dubna dumali na hlučínském 
gymnáziu nad otázkami z češtiny 
nebo matematiky během přijíma-
cích zkoušek na šestileté studium, 
gymnaziální studenti si v Kultur-
ním domě Hlučín užívali zábav-
né dopoledne. Konalo se opět po 
dvouleté pauze. 

Organizace letošního ročníku se 
chopila Studentská samospráva 
v čele s Karin Krettkovou. Studen-
tům se podařilo zajistit zajímavý 
program, jímž provázeli zkušení 
moderátoři Filip Cima ze čtvrté 
a Jan Novák z páté třídy. 

Úvod programu patřil studentské 
hymně Gaudeamus igitur, kterou 
spolu s dalšími písněmi zazpívali 
členové školního pěveckému sboru 
za doprovodu studentské hudební 
skupiny, která pracuje pod vedením 
učitele hudební výchovy Petra Hra-
bovského. Následovala hudební, 
pěvecká a taneční vystoupení stu-
dentů různých ročníků naší školy 
včetně vzdušného baletu Zuzany 
Petruškové. Velký ohlas vyvolalo 
divadelní představení primánů, kte-
ří si připravili pohádkovou scénku 
Popelka. Pobavilo též hudebně-dra-
matické vystoupení o shakespea-

Studenti obnovili tradici a po 
dvou letech se opět předvedli

rovském divadle Tomáše Gajdaczka 
ze VI. A a Davida Řehy, který si na 
jeden den odskočil z vysoké školy 
zpět mezi své bývalé spolužáky. 
Všem studentům, kteří se podíleli 

na přípravě a realizace obnoveného 
kulturního představení Studenti stu-
dentům, podíleli, patří velké podě-
kování.               Markéta Haburová

pedagožka 

Programem provázeli zkušení moderátoři filip cima a jan Novák.
foto: barbora chlebišová

Již 4. ročník atletického mistrov-
ství žáků škol Hlučínska se usku-
tečnil 18. května ve sportovním are-
ále při Základní škole dr. Miroslava 
Tyrše v Hlučíně. 

Závodu pořádaného pod záštitou 
místostarostky Hlučína Blanky 
Kotrlové se zúčastnilo 168 soutě-
žících z patnácti základních škol.  
Speciálním hostem sportovního 
setkání byla opět úspěšná česká 
atletka, bývalá běžkyně Taťána Ko-
cembová.  

O medaile se bojovalo ve třech 
věkových kategoriích. Děti se utka-
ly v disciplínách běh na 50 a na 60 
metrů, hod plným míčem do dálky, 
vrh koulí, skok do výšky a do dál-

Sportovci z Tyršovky obhájili loňský titul a přidali další 

ky, běh na 400 a 600 metrů. Závěr 
klání patřil štafetě, které dodala na 

atraktivnosti i aktivní účast pedago-
gů. V každém týmu totiž musel být 
jedním ze soutěžících učitel.  

Jako pořádající škola jsme samo-
zřejmě také měli vlastní želízka 
v ohni.  Ostatně naši žáci se růz-
ných atletických soutěží zúčastňují 
pravidelně. Posledním úspěchem 
školy bylo druhé místo v okresní at-
letické soutěži s postupem do kraj-
ského kola.  

„Jsme škola, která dlouhodobě 
podporuje smysluplné využití vol-
ného času a pohybový rozvoj žáků, 
proto fandíme sportu a chceme dát 
dětem příležitost, aby vynikly v ně-
čem, co je baví a v čem jsou dob-
ré. Na druhou stranu mnohé z nich 

těmito závody učíme i prohrávat 
a dopřejeme zasloužený potlesk 
těm, kteří byli lepší,“ řekl organizá-
tor mistrovství Ondřej Krupa, vyu-
čující tělesné výchovy na Základní 
škole M. Tyrše. 

V první věkové kategorii získalo 
pohár pro vítěze družstvo Základní 
školy Rovniny, poháry pro druhou 
a nejstarší třetí věkovou kategorii 
vybojovaly domácí týmy.

Tyršovce se tak navíc podařilo 
obhájit loňské vítězství v nejstar-
ší kategorii. Všem organizátorům, 
ale též soutěžícím a jejich učitelům 
patří velký dík za krásný den plný 
sportu.                  Monika Tomisová

vyučující

skok vysoký patří k oblíbeným disci-
plinám atletického mistrovství na tyr-
šovce.                  foto: Monika tomisová

Na šestidenní zájezd do britské 
metropole vyrazila v týdnu od  
2. do 7.  května skupina 31 dětí ze 
Základní školy Rovniny. 

Program byl náročný a plný zá-
žitků. Žáci měli možnost navštívit 
nejvýznamnější místa Londýna, 
například Buckinghamský palác, 
Trafalgarské náměstí, Tower of 
London, Tower Bridge, divadlo 
Globe, Londýnské oko, Big Ben 
a dokonce i sídlo britského premi-
éra v Downing Street. 

Součástí zájezdu byla i návštěva 
Stonehenge či Warner Bros Studia, 
ve kterém se děti seznámily s pro-
středím, v němž se natáčely filmy 
o Harrym Potterovi. Žáci si vy-
zkoušeli létání na koštěti, čarovali 
hůlkami, prošli vlak Hogwarts Ex-
press i unikátní třípatrový autobus. 
Prohlédli si všechny strašidelné re-
kvizity i masky z natáčení a někteří 
ochutnali i máslový ležák. 

Děti ocenily, že mohly bydlet 
v anglicky mluvících rodinách 
a poznat jejich způsob života. Dů-
ležitou zkušeností pro všechny byla 
možnost vyzkoušet si komunikaci 
v angličtině. Mnozí z žáků pře-
konali své obavy a dokázali si, že 
zvládají běžnou komunikaci na vel-
mi dobré úrovni. Bez problémů si 
objednali jídlo, nakoupili suvenýry 
a dokonce si mohli otestovat i roli 
anglického průvodce a seznámit tak 
ostatní spolužáky se zajímavostmi 
o dané památce. Jelikož zájezd spl-
nil všechna naše očekávání, určitě 
jej zrealizujeme příští rok znovu. 

Kateřina Zemčíková
vyučující anglického jazyka  

Londýn, krásná 
zkušenost i zážitky



PoZDNí večer DruHéHo 
červNovéHo PátKu se 
I v LetošNíM roce PoNese 
ve ZNaMeNí NocI KosteLů 
a MuZeí.

Akce se těší v České republice 
stále větší oblibě a pochopitelně ani 
v Hlučíně nesmí chybět. Kulturní 
příznivci, ale i všichni zvídaví, kteří 
křesťanské svatyně normálně nena-
vštěvují, se mohou těšit na bohatý 
program. Spojenými silami ho při-
pravila kulturní komise, římskoka-
tolická farnost, apoštolská církev 
a Muzeum Hlučínska ve spolupráci 
se Základní uměleckou školou P. J. 
Vejvanovského Hlučín. Návštěv-
níky kostelů čeká nejen hudební 
a dramatická produkce, ale přede-
vším spousta komentovaných pro-
hlídek, poněvadž právě noc kostelů 
má zájemcům přiblížit duchovní 
svět a ukázat neznámá, mnohdy až 
tajemná místa. V Hlučíně se Noc 
kostelů odehrává na několika mís-
tech. Vedle doposud aktivních sva-
tostánků, jako jsou farní kostel sv. 
Jana Křtitele, kostel sv. Markéty, 
kde se od 20 hodin odehraje neob-
vyklá audiovizuální performance, 
a evangelická modlitebna – Rodin-
né centrum naděje na OKD, ožije 
rovněž bývalý evangelický kostel. 
Protože se již několikátý ročník 
koná Noc kostelů současně s Mu-
zejní nocí, naskytne se návštěvní-
kům i možnost neobyčejné noční 
prohlídky prostor zámku a Muzea 
Hlučínska.      Metoděj Chrástecký

ředitel Muzea Hlučínska

Tajuplná Muzejní noc a Noc
kostelů v Hlučíně již 10. června!

Loni byl noční o návštěvu kostelů zájem.                                           foto: Daniel Drobík

Večer filmové hudby se uskuteční 
v sobotu 18. června ve dvoraně hlu-
čínské radnice.

Hudbu z oblíbených filmů jako 
Hra o trůny, Gladiátor, Panna 
a netvor a spoustu dalších zahraje 
komorní soubor Gaudi Musicae. 
Tancem ji doprovodí hlučínští Sal-
tatores. „Večer bude mít neopako-
vatelnou, tajemnou atmosféru, jak 
už jsme u souboru Gaudi Musicae 
zvyklí,“ prozradil pořadatel Lukáš 
Krček.                                       (iga)

Hudba z filmů
u radnice

Hlučínský pěvecký sbor slaví le-
tos 20. výročí svého založení. Pod 
vedením současné sbormistryně 
Barbory Bortlové ho bylo možné 
vidět a slyšet například na novoroč-
ních koncertech v Hlučíně a v Píšti. 

Své narozeniny si sbor připomněl 
v dubnu na vlastním koncertě, kde 
jako host vystoupil také dětský pě-
vecký sbor Sluníčko. Vyvrcholením 
jarní části sezóny byla květnová 
účast sboru na mezinárodním festi-
valu pěveckých sborů v Bašce. Fes-
tival hostil sbory z České republiky, 
z Polska a Slovenska, zazněla hud-
ba duchovní, světská, lidová, spiri-
tuály, písně muzikálové i populární. 
Hlučínský sbor zazpíval česky, la-
tinsky, italsky, slovensky a anglic-
ky, interpretoval i známé skladby, 
například Somewhere z muzikálu 
West Side Story či Love Me Tender 
z dílny Elvise Presleyho. Účast na 
festivalu byla přínosnou zkušeností 
a zároveň velkou motivací pro re-
alizaci dalších hudebních projektů.

Monika Tomisová
členka sboru

Zářili na festivalu

      Ipříloha kultura

Rathausparty na nádvoří hlučín-
ské radnice začne v pátek 3. června 
v šest večer. Akce, která využívá 
netradiční prostor, se loni konala 
poprvé a měla velký úspěch.

„Zahraje sedm DJ včetně Dixxona 
ze Srbska. Vystoupí nově vzniklá 
taneční skupina z Hlučína Salta-
tores. Atmosféru umocní světelné 
efekty. Jídlo a pití bude k dispozici 
na baru. Zajištěno je samozřejmě 
i příjemné posezení,“ slíbil pořa-
datel Lukáš Krček. Protože je akce 
zacílena na celé rodiny včetně dětí, 
budou i pro ně připraveny atrak-
ce. „Určitě zase dodáme bublifuky 
a nafukovací balónky,“ slíbil za 

svou drogerii Pavel Paschek s tím, 
že jde o jednu z celé řady akcí, které 
v Hlučíně připravuje člen kulturní 
komise Lukáš Krček. Kulturní ži-
vot ve městě v posledních letech 
významně obohatil také například 
hudebně-dramatickým ztvárněním 
obrazů utrpení Krista v kostele sv. 
Jana Křtitele, sugestivním progra-
mem s využitím hudby a světel-
ných efektů v kostele sv. Markéty 
při loňské Noci kostelů, který se 
bude konat také letos, i neobvyklou 
výmalbou podchodu v ulici Prome-
nádní. Za své výrazné kulturní ak-
tivity obdržel letos na jaře ocenění 
města.                                              (iga) 

Rathaus párty oživí nádvoří
Stanislawa Lema a jeho Prople-

tenec, „divadelní hru v humorném 
šasí, ale přitom k vážnému zamy-
šlení o povrchním vnímání lidské-
ho těla v komerční době“, si vy-
brali členové amatérského divadla 
Ochotnici, na jehož vzniku a aktivi-
tách se podílí spolek Sousedé 55+ 
a ZUŠ P. J. Vejvanovského. 

První představení se uskuteční 
v neděli 25. června v 17 hodin a dru-
hé ve čtvrtek 30. června v 18 hodin. 
„Všichni jsou srdečně zváni do sálu 
Slezanu na náměstí,“ řekla Růžena 
Dvořáčková ze spoluprořádajícího 
spolku Sousedé 55+.                 (red)

Propletenec se 
chystá ve Slezanu 

Narozeniny oslaví 22. června 
významná hlučínská spisovatelka 
Jana Schlossarková. Přání všeho 
dobrého jí posílá při té příležitosti 
i vedení města. Jubileum si uměl-
kyně připomene na autorském čtení 
v září. 

Za svou tvorbu letos získala oce-
nění města Hlučína. „Jana Schlo-
ssarková ve svém díle zachycuje 
události ze života zdejších lidí, 
které popisuje svým osobitým hu-
morem a také svérázném hlučín-
ským nářečím,“ komentovala oce-
nění místostarostka Hlučína Blanka 
Kotrlová.                                    (iga) 

Posíláme přání
k narozeninám 



NejeN PortLess Nebo 
šajtar buDou HvěZDaMI 
MěstsKýcH osLav. v PáteK 
24. červNa buDou oD 
DoPoLeDNícH HoDIN 
bavIt HLučíN DětI Ze šKoL 
a DětsKýcH orGaNIZací. 
a ProGraM PřIPravují 
vsKutKu boHatý. 

Roztrhana chalupka, Za tum na-
šum stodolu, Zabludila kravarečka 
v lese a další písně, halekačky a ve-
selé hlučínské básničky si připravu-
jí žáci Základní školy Darkovičky. 
Předvedou je za tanečního dopro-
vodu a v hlučínských krojích. 

„Nacvičujeme celá škola, všude 
zní zpěv, všude se tančí, v hodinách 
tělocviku i výtvarné výchovy a ta-
ké v družině,“ popsala báječnou at-
mosféru přípravy ředitelka Monika 
Kamrádková.  

Písně a popěvky z Hlučínska si 
vybrala do programu též hlučín-
ská základní škola určená pro žáky 
s mentálním postižením a porucha-
mi autistického spektra. „Hlučín-
ské písně v nářečí jsme zvolili zá-
měrně, abychom připomenuli jazyk 
předků, se kterým se už dnes běžně 
nesetkáváme,“ prozradila ředitelka 
Marcela Vyhlídalová a děti ji hned 
doplnily svými komentáři. 

„Texty písniček se mi učily těž-
ce, některým slovům jsem napřed 
ani nerozuměl,“ přiznal Denis a je-
ho spolužačka Maruška kontrova-
la prohlášením, že jí se prajské pís-
ničky líbí, protože jsou legrační. 

„Budu mít trému, ještě jsem nikdy 
nezpívala před tolika lidmi,“ po-
vzdechla si Natálka. 

Taneční variace z Tyršovky se 
jmenuje program, který připravu-
jí děti z hlučínské sportovní školy. 
Fotbalisté ze šestých až devátých 
tříd nacvičují speciální show s míči 
na filmovou hudbu z Pulp Fiction. 
Žáci z 5. A předvedou, že rytmus 
a pohyb mohou vyvolat i plasto-
vé lahve, pokud jsou ve správných 
rukou. Sukýnky a fotbalové dresy 
se setkají ve speciálním čísle žáků  
9. A na sambu z oficiálního klipu 
MS ve fotbale 
v Brazílii. 

„Sólovou ta-
neční exhibi-
ci předvede také 
naše eskymačka 
ze 4. A Adriana 
Klossová, kte-
rá se ve vánici 
v béžovo-hnědém kostýmu s kože-
šinkou a kapucí vydá na lov medvě-
da,“ doplnila vyučující Monika To-
misová. 

Sportovat na pódiu budou ne-
jen fotbalisté, ale i judisté. Ukáz-
ku tréninkových technik předvedou 
členové kroužku juda Domu dětí 
a mládeže Hlučín. Ze Základní ško-
ly Rovniny bude tradičně vystupo-
vat školní Dětský pěvecký sbor Slu-
níčko, nebudou chybět taneční čísla 
ani sólový zpěv. 

Zapojí se ovšem i nejmladší gene-
race. Děti z mateřské školy Sever-
ní a Dr. Ed. Beneše zahrají pohád-

ku O smutné princezně. „Kostýmy 
a rekvizity si vyrábíme sami,“ pro-
zradila učitelka Štěpánka Vitásko-
vá. Pohádku doplní taneční čísla, 
jedno na romantickou pohádkovou 
píseň Jestli to nebude láska z po-
hádky Princové jsou na draka a dru-
hé s pompony na skladbu Míši Rů-
žičkové Ola, Ole. 

„Děti nejvíce bavilo oblékat se do 
kostýmů, líbil se jim pohyb i styli-
zace do jiné role. U tanečních čí-
sel pro ně bylo nejnáročnější zapa-
matovat si choreografii, takže časté 
opakování je pro dobrý výsledný 

efekt nutné,“ 
dodala Štěpán-
ka Vitásková. 
Žačkou školky 
je navíc Anež-
ka Široká, která 
svým sólovým 
zpěvem natolik 
zaujala porotu 

pěvecké soutěže Hlučínský Slaví-
ček, že vyhrála. Je proto jasné, že 
bude zpívat i Hlučínu k jeho výročí.

A když se blýsknou mrňata, nesmí 
se nechat ti starší zahanbit. Zpívat 
bude pěvecký sbor složený ze stu-
dentů gymnázia za doprovodu mla-
dé gymnaziální kapely. V jejich 
podání zazní nejen současné popu-
lární písně a filmová hudba, ale ta-
ké starší evergreeny. 

Základní umělecká škola vysí-
lá do programu těžký kalibr, akor-
deonové duo bratrů Štěpána a Voj-
těcha Reiských bude hrát skladbu 
Pozdrav z Francie od Jiřího Bílka. 

Muziky není nikdy dost. Přijde 
s ní i hlučínská kapela Sekec Mazec 
Band. „Nacvičování našeho vystou-
pení na oslavy je chvílema opravdu 
dosti složité, jelikož si náš nejno-
vější a zároveň nejšikovnější člen 
Alex zlomil malíček a už podru-
hé v jednom měsíci měl ruku v dla-
ze. To se potom na kytaru zkouší 
opravdu těžko. Překonal tak i zpě-
vačku, která se zatím se svými úra-
zy a nemocemi držela v kapele na 
prvním místě. Ovšem protože náš 
věkový průměr je dvacet let a jsme 
plní síly, vše jsme překonali. Písnič-
ky, které od nás uslyšíte, budou pře-
vážně z vlastní tvorby. Kapela je rá-
da hraje, protože jsou originální. Do 
programu zařadíme i pár známěj-
ších anglicky zpívaných písniček, 
abychom ukázali, že umíme zahrát 
i zahraniční hity,“ prohlásil kapel-
ník Bohumír Stoklasa. 

Aktivní parta mažoretek z Balleri-
sima také nesmí chybět. Dívky bu-
dou vystupovat mezi programy jed-
notlivých škol. Přestože je to mladý 
tým, sbírá úspěchy, kam přijede. Na 
začátku června se chystá na Mis-
trovství České republiky v mažo-
retkovém sportu, takže na oslavy 
budou mít děvčata opravdu dobře 
natrénováno. „V našem oddíle tré-
nují děvčata od 4 do 14 let. Účastní-
me se mnoha celostátních i meziná-
rodních soutěží, ve kterých jsme jen 
letos získali již osm zlatých, tři stří-
brné a šest bronzových medailí,“ 
pochlubila se trenérka Karin Wro-
nová.                     Ivana Gračková

Také děti se chtějí blýsknout na
oslavách k 760. výročí založení Hlučína

HLučíNsKé PísNě 
v Nářečí jsMe ZvoLILI 
ZáMěrNě, abycHoM 
PřIPoMeNuLI jaZyK 
PřeDKů.

„
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Zahajovat Noc kostelů bude v pá-
tek 10. června večer v kostele sv. 
Jana Křtitele Schola Hlučín. Do 
programu si připravuje vedle už 
známého repertoáru také nové du-
chovní písně, například Hymnu ke 
svatému roku milosrdenství nebo 
něco z repertoáru křesťanské kape-
ly Adorare. 

Hlučínska schola má v současnos-
ti přibližně 35 členů. Jsou to pře-
devším děti od předškolního věku, 
žáci místních škol i vysokoškolští 
studenti. Loni škola oslavila dvacet 
let své existence. 

„Za tu dobu prošlo naší scholou 
na 300 členů. Teď v ní zpívají děti 
bývalých členek, což je moc krásné 
předávání štafety,“ řekla vedoucí 

scholy Eva Petermannová. Sama 
v souboru začínala jako žákyně tře-
tí třídy a loni ho převzala od jeho 
zakladatelky a dlouholeté vedoucí 
Marcely Chrástecké. 

Hlučínská schola letos převzala 
ocenění města za své dlouholeté pů-
sobení a loňskou reprezentaci města 
na poli kultury. „Hlučínská scho-
la nazpívala stovky písní, vydala 
tři CD, na youtube má zhruba 150 
nahrávek. Každoročně se účastní 
Setkání schol Hlučínska, Noci kos-
telů, pořádá koncerty. Děti a mládež 
se v ní učí lásce k hudbě i tradicím, 
smysluplně prožívají svůj volný čas 
a zároveň propagují naše město,“ 
komentovala cenu místostarostka 
Blanka Kotrlová.                       (iga)

Schola zahájí Noc kostelů



Letos poprvé bude součástí fes-
tivalu Štěrkovna Open Music také 
Galerie pod širým nebem. Přípravy 
velké výstavy výtvarných prací dětí 
se ujala Základní škola Rovniny, 
zapojit se do ní může každé dítě 
s výtvarným talentem. Podmínkou 
je, aby se na obrázku s motivem 
festivalu v jakékoliv podobě obje-
vil modrásek bahenní, kterého má 
Štěrkovna Open Music od letošního 
roku ve svém logu. 

„Věříme, že se do přípravy výsta-
vy zapojí všechny hlučínské ško-
ly, školky, dům dětí i další dětské 
a mládežnické organizace i jednot-
livci. Jedinou podmínkou je, aby 
nám práce doručili do školy kdyko-
liv v pracovní den do 14 hodin, nej-
později do 22. června,“ řekla hlav-
ní organizátorka výstavy, učitelka 
výtvarné výchovy Daniela Žídko-
vá. Práce musí být nejlépe z druhé 
strany označeny nápisem Galerie 
pod širým nebem, jménem a věkem 
autora. Musí mít formát A3. Vysta-
vovat se budou zalaminované. 

XII. ročník hudebního festivalu 
Štěrkovna Open Music se odehraje 
na březích Hlučínského jezera od 
29. do 31. července. Obdobně jako 
v loňském roce i tentokrát bude 
jeho generálním partnerem město 
Hlučín. Hlavními partnery se staly 
prezentační a poradenské centrum 
Elements a společnost ČEZ.  Letos 
budou k největším hvězdám patřit 

Práce Na ústřeDNí výstavě 
HLučíN v ProMěNácH 
času, Kterou PřIPravuje 
MuZeuM HLučíNsKa,  
v PosLeDNícH týDNecH 
vrcHoLí. 

„Díky veliké ochotě hlučínských 
občanů se nám podařilo nashro-
máždit obrovské množství fotogra-
fií a uměleckých ztvárnění Hlučína. 
Autoři dodaný materiál nyní zpra-
covávají, abychom koncem června 
mohli výstavu slavnostně otevřít,“ 
řekl ředitel muzea Metoděj Chrás-
tecký. 

Na myšlenkově a konceptuálně 
precizně ukotvené výstavě chce 
muzeum prezentovat nejen dopo-
sud neznámé fotografie, ale přede-
vším ukázat, jak se město na někte-
rých místech proměnilo. 

Výstava fotografií našeho města se blíží

„Ústředním motivem bude promě-
na hlučínského prostoru v relativně 
krátkém časovém úseku, jejž jsme 
byli schopni zachytit na fotografii,“ 
doplnil ředitel. 

Návštěvníci se ale mohou těšit 
i na několik neobyčejných obrazů 
od místních tvůrců a další zajíma-
vé exponáty, které zatím mají zůstat 
překvapením. 

„Mohu prozradit, že zatímco foto-
grafie budou dokumentovat prostor, 
pomocí exponátů chceme zachy-
tit fenomén času,“ doplnil ředitel 
Chrástecký. 

V průběhu příprav se muzejní tým 
setkal s řadou překážek a nesnází. 
Již jen naskenování a roztřídění fo-
tografií zabralo tolik času, že byla 
málem ochromena běžná činnost 
muzea. 

„Vše se odehrává za plného pro-
vozu. Návštěvník ani badatel nesmí 
poznat, že jsme momentálně zane-
prázdněni jinými činnostmi. Mu-
síme mu poskytnout odpovídající 
komfort. Ale s vypětím všech sil 
jsme i před touto výzvou obstáli,“ 
uvedl Metoděj Chrástecký. Ver-
nisáž se uskuteční ve čtvrtek 23. 
června v 16 hodin. Výstava potrvá 
do neděle 25. září.                    (red) 

Tmavé švestkové pivo bude hlav-
ní hvězdou letošních Hlučínských 
pivních slavností. Speciál uvařený 
právě pro tuto příležitost připraví 
hlučínský pivovar Avar. 

Pivní svátek se tentokrát na břehu 
hlučínského jezera uskuteční 4. a 5. 
července. Spolu s přehlídkou čtyř 
desítek piv nabídne i pestrý hudební 
program. Vystoupí například Rock 
and Roll Band Marcela Woodmana, 
kapely Eš Band či Retro Blues.. 

„Hlučínské pivní slavnosti dnes 
už patří mezi největší přehlídky piv 
v regionu. Již tradičně se snažíme 
představit milovníkům pěnivého 
moku to nejlepší, co nabízejí mi-

nipivovary na Opavsku a v Morav-
skoslezském kraji. Tentokrát do-
stanou prostor i pivovary z Čech,“ 
řekl pořadatel akce David Moravec. 
Novinkou bude speciální pivní stan 
pivovaru Radegast. V něm návštěv-
níci ochutnají širokou nabídku piv 
Plzeňského Prazdroje. 

Během minulých ročníků se na 
Hlučínských pivních slavnostech 
nabízela i piva uvařená speciálně 
pro tuto přehlídku. Šlo například 
o mandlové pivo nebo piva s pří-
chutí melounu a konopí. Letos 
by tímto pivním speciálem měla 
být tmavá piva s příchutí jahody 
nebo švestky.                                  (red)

Ochutnáte raději švestkové 
nebo jahodové pivo?
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Na festivalu bude také 
galerie motýlů

Hlavní hvězdou výstavy bude mod-
rásek bahenní, kterého má festival 
v logu. 

kapely Chinaski, Horkýže Slíže, 
Mig 21, Jelen a mnoho dalších. 
Protože město letos slaví 760. vý-
ročí svého založení králem Přemys-
lem Otakarem II., bude mít festival 
přívlastek Hlučín SPECIÁL 760. 
Mezi atraktivní podívané festivalu 
bude patřit souboj kapel v balkán-
ském rytmu Balkan Battle live nebo 
pocta Petrovi Hapkovi s názvem Na 
cestě, ve které Michal Horáček uve-
de zpěváky Ondřeje Rumla, Lenku 
Novou, Segrada. Součástí festivalu 
bude taneční a dětská scéna a letos 
poprvé i senior stage v Domově pod 
Vinou horou. Vstupenky na třídenní 
festival jsou v předprodeji k dostání 
za 410 korun, koupit se dají v síti 
Ticketstream a v lokálních před-
prodejích jako Informační centrum 
Hlučín, Sluna Opava či Hospoda 56 
v Hlučíně.                                 (iga)

Výstava Hlučín v proměnách času bude první a na dlou-
hou dobu bezesporu jedinou výstavou, která bude zachy-
covat proměnu Hlučína a prezentovat na jednom místě 
doposud nezveřejněné materiály. Její realizace bude pod-
statně nákladnější na rozdíl od ostatních výstav, které si 
Muzeum Hlučínska zapůjčovalo, a to již jen proto, že bude 
třeba nechat vyrobit řadu prvků nezbytných pro instalaci, 
finančně náročný jsou i velkoplošné tisky. „Snad nikdo si 
nepřeje, aby se jednalo o obyčejnou a nudnou nástěnko-
vou výstavu, jak ji můžeme znát třeba z dob minulých,“ 
doplnil starosta Pavel Paschek. Muzeum Hlučínska proto 
uvítá pomoc zejména hlučínských podnikatelů, kteří by 
měli chuť ojedinělý projekt podpořit a prezentovat se při 
této jedinečné příležitosti. Spolupráci je možné domluvit 
s ředitelem Muzea Hlučínska Metodějem Chrásteckým na 
telefonním čísle 737 809 850.

Neobvyklý pohled na kostel ještě před vznikem okolní zástavby.
foto: Karel teichmann
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      [9] hlučínskénoviny reprezentanti Hlučína

Neobvyklá výstava prapodivných 
výrobků doplní o víkendu 18. a 19. 
června v Dolní oblasti Vítkovice 
v Ostravě prezentaci knihy Nazca 
hlučínského autora Jiřího Sonnka. 

Ve Světě techniky se uskuteční 
workshopy s autorem v sobotu od 
12 do 20 hodin a v neděli od 12 
do 18 hodin. „Spolu s návštěvníky 

popřemýšlíme nad záhadami staro-
dávných kultur. Budou si moct vy-
zkoušet archeologické experimenty 
od výroby oštěpu, až po zhotovení 
provazu,“ řekl Jiří Sonnek, který za 
své neobvyklé badatelské aktivity, 
ale i za vylepšení mnoha zajíma-
vých míst v Hlučíně získal ocenění 
města Hlučína.                           (iga) 

PětatřIcet Let se jIří 
KINďura věNuje DěteM
a PříroDě. 

Osobností města roku 2015 se stal 
Jiří Kinďura, zakladatel a hlavní ve-
doucí turistického oddílu mládeže 
Orion. Vedoucí posunu u firmy Car-
go Ostrava začal s dětmi pracovat, 
ještě ani nebyl plnoletý. A věnuje se 
jim dodnes. 

„Vyrostli jsme všichni na Fo-
glarovi. Obdivoval jsem skauty 
a nechápal jsem politickou situaci, 
která neumožňovala jejich činnost. 
Jiskřičky a pionýry jsem vedl od 
svých patnácti let. Tehdy se tolik 
neřešilo, že vedoucím ještě nebylo 
osmnáct,“ vzpomíná Jiří Kiňdura.  

Když začal studovat průmyslov-
ku, přece jen u dospívajícího kluka 
převládly jiné zájmy. Ovšem jen na 
chvíli, za půl roku byl zpátky u dětí. 

„Vždycky jsem chtěl vést turis-
tický oddíl a ne všude jsem se za 
totality setkal s pochopením. Jed-
nu dobu jsme proto museli s naším 
oddílem odejít z pod ochranných 
křídel základní školy do Svazarmu. 
Ale přes všechny změny a různé vý-
kyvy jsme se pořád věnovali témuž 
– poznávání přírody, táborničení, 
společnému trávení času ve skvělé 
partě. S dětmi jsem udělal tu zku-
šenost, že často největší výlupkové 
třeba na táborech fungovali úplně 
perfektně, se vším si poradili. Zato 
jindy precizní kluci a hlavně holky 
se s životem v partě srovnávali da-
leko hůře,“ vypráví Jiří Kinďura. 

Pracoval v oddíle Stopa, vedl dru-

Výrazná osobnost města Hlučína za rok 2015 
vedoucí mládežnického tábornického oddílu Orion Jiří Kinďura 

Sportovní kolektivy
1. místo - starší žáci tenisového klubu Hlučín (strana 11)
2. místo - Mažoretky Paprsky (strana 10)
3. místo – dorostenci FK Darkovičky 
                 TJ Volejbal Hlučín  (strana 11)

Osobnosti kultury 
1. místo – spisovatelka Jana Schlossarková (strana I)
2. místo – pořadatel významných kulturních akcí Lukáš Krček (strana I)
3. místo – spisovatel a badatel Jiří Sonnek

Soubory 
1. místo – Schola Hlučín  (strana II)

Cenu města Hlučína letos získaly tři sportovní kolektivy, tři osobnosti kultury a jeden kulturní soubor.

Foglarův odkaz žije v hlučínském Orionu

žinu Vlků, nakonec v roce 1981 za-
ložil oddíl Orion, který funguje do-
dnes. Měnící se parta dětí využívala 
jako klubovnu různé objekty, třeba 
bývalé dílny u základní školy nebo 
objekt na náměstí původně určený 
k demolici. V roce 1990 se Orion 
stal součástí Asociace turistických 
oddílů mládeže ČR a Klubu čes-
kých turistů. V devadesátých letech 
pak zažil hluboký propad, když děti 
raději než v lese trávily čas u počí-
tače a televize. 

„Hodně mě ovlivnilo, když ko-
lega Ivan Kula založil v Hlučíně 
oddíl Zálesák. Chvíli jsem pomá-
hal, ovšem nedával jsem tomu moc 
šancí. Ale dětí přibývalo a tak jsem 
pochopil, že se doba zase mění 
a mnohé děti chtějí zpátky od po-

čítačů do přírody,“ vypráví vedoucí 
Orionu. Při práci s dětmi dokonce 
poznal svoji ženu, seznámili se na 
táboře, kde dělala jeho Danuše hos-
podářku. Jirka Kinďura tvrdí, že je 
s jeho posedlostí smířená. Trochu 
ho mrzí, že si stejnou cestu nezvo-
lil i jeho syn Michal, který pracuje 
jako ajťák a ideální dovolenou si ur-
čitě nepředstavuje pod stanem. Zato 
pro Jiřího Kinďuru představuje les, 
potok a spaní pod širákem s partou 
stejně naladěných kluků a holek na-
prosto nezbytnou součást života. 

Dneska má Orion asi osmdesát 
členů včetně někdejších kluků a ho-
lek, dětí je v něm čtyřicet. Aktivně 
a systematicky s nimi pracuje pět 
vedoucích. Klubovnu mají Na Zá-
vodí a disponují už úctyhodným 

vybavením potřebným pro táborni-
čení, a to včetně lodí. Pořádá pravi-
delně nejen schůzky, ale také víken-
dové výlety a letní tábory. A hlavně 
je stále partou dobrých kamarádů 
otevřenou všem, kteří chtějí hledat 
svou cestu k přírodě. 

„Jiří Kinďura se věnuje práci 
s dětmi s neuvěřitelným nasazením 
už 35 let. Vštěpuje jim tradiční hod-
noty kamarádství, úcty k druhým 
lidem i k přírodě, hrdosti, skrom-
nosti a odolnosti. Přátelství a do-
vednosti získané v oddíle mnohé 
z nich provázejí až do dospělosti. 
Významně tak přispívá k budování 
dobrých mezilidských vztahů a cel-
kové atmosféry i v celém Hlučíně,“  
komentuje ocenění města místosta-
rostka Blanka Kotrlová.           (iga)

Dorostenci FK Darkovičky mají 
letos těžkou pozici. Loňskou laťku 
se jim po odchodu hlavních opor 
do družstva mužů už asi nepodaří 
udržet. 

„Klukům teď chybí ten týmový 
duch, který se podařilo vytvořit 
loni,“ povzdechl si předseda oddí-
lu Jiří Tkačík. V sezoně 2014/2015 
vyhráli dorostenci poprvé po mno-
ha letech okresní přebor se ziskem 

40 bodů a pod vedením trenéra To-
máše Mikuly postoupil do krajské 
soutěže. Navíc zvítězili i v okres-
ním finále O pohár města Opavy, 
v němž změřili síly se Slavií Opava. 
„Vyhráli v poměru 2:1 po penaltách, 
což byl ve velké konkurenci týmů 
z celého okresu velký úspěch,“ do-
plnil Jiří Tkačík. Ocenění města za 
sportovní úspěchy patří nejen do-
rostencům, ale i trenérům.        (iga) 

Loni nastavili vysokou laťku

jiří Kinďura se neobejde bez přírody a dětí. vpravo jedna ze stránek historické kroniky oddílu.                   foto: archiv orionu

Hlučínský badatel Sonnek
se představí Ostravě
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buráceNí MotoreK, 
KoNcerty KaPeL, soutěže 
o HoDNotNé ceNy.  
to vše buDe K vIDěNí 
a sLyšeNí oD 10. Do 12. 
červNa Na HLučíNsKé 
štěrKovNě. 

Zamíří tam totiž 8. ročník Mo-
toscuku, který bude i letos spoje-
ný s oslavou narozenin Radia Čas 
Rock. Chybět nebude ani spanilá 
jízda Moravskoslezským krajem.

„Spanilá jízda krajem bude i letos 
nezapomenutelná. Každý rok se jí 
účastní víc a víc motorkářů. Tvoří 
tak několikakilometrovou kolonu, 
která čítá stovky motorek. Zážitek 
je to nejen pro samotné motorká-
ře, ale i pro lidi, kteří spanilou jízdu 

sledují,“ uvedla organizátorka srazu 
Julie Burša Wondrová. 

Spanilá jízda vyjede v sobotu ve 
13 hodin od zadní brány štěrkovny 
a pojede přes Prajskou. Motocyk-
listé svou vyjížďku zakončí opět na 
hlučínské štěrkovně, kde bude po-
kračovat program. Hlučínská štěr-
kovna se ale bude otřásat v zákla-
dech už od pátku, kdy Motoscuk 
začne. Na své si přijdou nejen mo-
torkáři, ale i ostatní návštěvníci. 

 „Motoscuk je úplně pro všech-
ny a navštívit ho může i veřejnost,“ 
dodala Julie Burša Wondrová. I le-
tos je akce spojená s oslavou na-
rozenin Radia Čas Rock. Na bře-
hu jezera vystoupí například kapely 
Krucipüsk, Doga, AC/CZ, Úspěch 
a mnoho dalších regionálních hu-

debních skupin. V doprovodném 
programu jistě zaujme například 
kaskadérské vystoupení Adama Pe-
schela, střelba z airsoftové pistole, 
hasičská show v provedení Jednot-
ky Sboru dobrovolných hasičů Hlu-
čí. 

Návštěvníci se budou moct poko-
chat i pohledem na velorexy. Letos 
poprvé bude v areálu Motoscuku 
také divoký býk a program doplní 
soutěže o atraktivní ceny, mezi kte-
rými bude i zájezd.

„Myslíme samozřejmě i na dě-
ti, takže letos poprvé pro ně chys-
táme dětskou zónu s malováním na 
obličej, různými hrami a soutěže-
mi a chybět nebudou ani klauni,“ 
uvedla Julie Burša Wondrová.

(red)

Motoscuk rozhoupe jezero
Prajzskou rely historických vo-

zidel pořádá v sobotu 4. června 
v Hlučíně pod záštitou města Au-
tomotoklub Hlučín a Klub historic-
kých vozidel Kravaře.  

„Prajzská rely je vysoce hodno-
cenou akcí. Každý rok se jí účastní 
více historických vozů, letos jich 
očekáváme zhruba 150 včetně za-
hraničních účastníků,“ prozradil za 
pořadatele vedoucí klubu historic-
kých vozidel Automotoklubu Hlu-
čín Pavel Tkačík.  K vidění budou 
ojedinělé skvosty plně funkčních 
veteránů aut i motorek. Například 
z Opavy přijede Lumír Dak se svým 
automobilem Ford T z roku 1926. 
Lukáš Rynka z Kravař předvede 
svůj vůz Aero 30 kabriolet.  Před-
seda ostravského veterán klubu Li-
bor Jelínek přijede s velmi vzácným 
kouskem.  Je majitelem polokabrio-
letu BMW 2002. Hlučín se ovšem 
zcela jistě nenechá zahanbit, Pavel 
Tkačík bude prezentovat svůj mo-
tocykl Ariel OHV 500 z roku 1929. 

Čtrnáctý ročník rely odstartuje od 
Kulturního domu Hlučín v 10.30, 
kdy vozy vyrazí na trasu dlouhou 
82 kilometrů přes Píšť, polské Bi-
enkowice, Bolatice, Velké Hoštice 
a Kravaře zpět do Hlučína, kam by 
měly dorazit mezi 15. a 16. hodi-
nou.                                           (iga)

Prajzská rely
odstartovala

Výročí založení města Hlučína se 
nebude připomínat jen na kultur-
ních podnicích, ale také na fotbalo-
vém trávníku. V neděli 19. června 
se uskuteční mezinárodní fotbalový 
turnaj O Pohár starosty k založení 
města Hlučín. 

Na hlavním stadionu FC Hlučín, 
který je pořadatelem akce, se utká 
24 mládežnických týmů ročníku 
narození 2005 a mladších z České 
republiky, Slovenska, Polska a Ně-

mecka. Turnaj odstartuje v 8.30 
hodin. 

„Mužstva budou rozdělena do čtyř 
skupin po šesti. Ve skupinách bude 
hrát každý s každým jedenkrát 15 
minut. Následovat bude play-off 
o 1 až 24 místo. Každý celek tak 
odehraje sedm zápasů. Při neroz-
hodném stavu se budou na každé 
straně kopat tři penalty,“ vysvětlil 
trenér Roman Holiš. 

Fotbalové přípravky budou ale 

měřit síly i o týden dříve. III. ročník 
mezinárodního fotbalového turnaje 
přípravek O pohár Moravskoslez-
ského kraje se uskuteční v neděli 
12. června.  Utkají se v něm týmy 
ročníku 2007 a mladší, které mají 
akademii a hrají nejvyšší mládež-
nické soutěže, a ostatní mužstva od 
ročníku 2006.  Hrát se bude od 8.30 
na hlavním travnatém hřišti, při ne-
přízni počasí se využije umělá trá-
va.                                            (iga)

Hlučínské mažoretky z Paprsků 
budou o prvním červnovém víken-
du bojovat ve finále 17. ročníku 
multižánrového festivalu Mia Dan-
ce Prague, do kterého se kvalifiko-
valy výbornými výkony v předcho-
zích kolech. Bude to pro ně další 
vrchol úspěšné sezony. 

„Do finále této mezinárodní soutě-
že se probojovaly všechny tři naše 
soutěžní skupiny se svými skvělými 
sestavami. Věříme, že bez cenných 
medailí se domů vracet rozhodně 
nebudeme,“ prohlásila šéfová spor-
tovního klubu Stanislava Štenclová. 

Paprsky letos přivezly cenné tro-
feje i z Mistrovství České republiky 
v mažoretkovém sportu v Kladně, 
které se konalo na přelomu dubna 
a května.

„Naši účast na mistrovství poně-
kud omezily maturity a přijímací 
zkoušky na vysoké školy, takže 
seniorky bohužel chyběly. Ale ka-

detky a juniorky nám udělaly ra-
dost. Do Hlučína jsme přivezli dvě 
medaile, z toho jednu zlatou,“ do-
plnila Stanislava Štenclová. Jak ale 
dodala, už samotná kvalifikace na 
mistrovství, kam se dostanou jen ti 
nejlepší z republiky, je úspěchem. 

Paprsky letos navazují na své 
skvělé výsledky z loňského roku, 
kdy se mistrovství České republiky 
zúčastnily ve výkonnostní skupině 
B týmy kadetek a seniorek. Kadetky 
přivezly bronz a seniorky zvítězily 
v obou dílčích soutěžích a získaly 
tak celkové první místo a postup 
do výkonnostní třídy A. Už loni 
hlučínské mažoretky bodovaly i ve 
finále Mia Dance festivalu, kterého 
se účastnily nejmladší týmy. Kadet-
ky vybojovaly třetí a druhé místo. 
Za své výborné sportovní výkony 
získaly Paprsky cenu pro nejúspěš-
nější reprezentanty města Hlučína 
v loňském roce.                          (iga)

Patnáctý ročník Memoriálu Erví-
na Antonína ve street basketballu 
se uskuteční v sobotu 18. června 
na štěrkovně. Pořadatelé očekávají 
účast přes třicet tříčlenných týmů, 
protože letos poprvé do propagace 
akce zapojili i Facebook. 

„Byly roky, kdy jsme měli i še-
desát, sedmdesát týmů, když jich 
ještě jezdilo hodně z Ostravy. Nyní 
se soustředíme hlavně na Hlučín-
sko,“ řekl hlavní pořadatel Tomáš 
Bedrunka z basketbalového oddílu 
TJ Hlučín. Boje pod koši odstartují 
v 10 hodin a zúčastní se jich i ak-
tivní hráči basketbalu z různých 
oddílů celého Moravskoslezské-
ho kraj. Na zápasy se těší i šesťák 
z Rovnin Jan Leibner, jinak člen 
týmu BK Snakes Ostrava, který se 
dostal i do All Stars týmu národního 
finále. V družstvu s ním bude Ma-
těj Rotrekl z Vratimova, další hráč 
výběrového týmu BK Snakes Ost-
rava, a Jan Křenek z BK Valašské 
Meziříčí.

„Dali jsme se dohromady kvůli 

Slavit se bude také fotbalovým turnajem

Bude to tvrdý boj pod koši Držme Paprskům palce!
Mají dobře našlápnuto

hlučínskému memoriálu a v tomto 
složení budeme hrát poprvé. Moc 
se na to těšíme,“ prozradil za kluky 
Honza Leibner.                           (iga) 

jan Leibner se dostal i  do all stars 
týmu národního finále.      foto: archiv
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Na 500 účinkujících ze šestnácti 
souborů se účastnilo v květnu letoš-
ního už 19. ročníku taneční soutěže 
Hlučínský talent, která se konala 
tradičně v Kulturním domě Hlučín. 
Domácí měli letos také svá želízka 
v ohni. 

„Vystoupení tanečníků Základní 
umělecké školy P. J. Vejvanovské-
ho Hlučín s názvem Ledaři získalo 
4. místo v kategorii do dvanácti let, 
a Ledové víly vybojovaly páté mís-
to v kategorii do patnácti let. Jaké 
to je tančit před plným sálem si vy-
zkoušely nesoutěžně děti ze zcela 
nového tanečního kroužku Disco 

Dance Domu dětí a mládeže Hlu-
čín,“ řekla za pořádající Dům dětí 
a mládeže Hlučín Veronika Novo-
sadová. 

V úvodu své umění navíc před-
vedly také mažoretky z Ballerisima 
Hlučín. „Velké poděkování patří 
nejen všem organizátorům a soutě-
žícím, ale také sponzorům, bez kte-
rých by se akce nemohla uskuteč-
nit. Letos nám s ní pomáhaly firmy  
pekařství Píšť Gobe, LinuxBox, 
Core Trade, motorest a restaurace 
Laguna, Drogrie Paschek Hlučín 
a Klia květinářství Hlučín,“ doplni-
la Veronika Novosadová.         (red) 

Na Talentu se předvedli Ledaři i Ledové víly 

soubor ritmo z rychvaldu si odvezl z Hlučínského talentu dvě druhá místa, dvě 
třetí místa a cenu za kostýmy k vystoupení jako kdysi.                  foto: jiří Nohejl

Fotbalisté ze Základní školy dr. 
M. Tyrše z Hlučína vybojovali dru-
hé místo v krajském kole soutěže 
McDonald Cup, které se konalo 17. 
května v Ostravě.   

Do tělocvičny v Porubě, kde se 
krajské kolo odehrálo, si Hlučínští 
přivezli své fanoušky ze čtvrtých, 
pátých a šestých tříd Tyršovky a do-
stalo se jim tak mohutné podpory. 

„Naši žáci ze čtvrtých a pátých tří 

nejprve zvítězili v okresním kole.  
Za druhé místo na krajské úrovni 
si zaslouží gratulace, přestože boj 
postup do celorepublikového finále 
tentokrát nevyšel. Motivace přitom 
byla obrovská, protože vítěz le-
tošního, už devatenáctého ročníku 
pohárové soutěže pojede na mist-
rovství Evropy do Francie. Nezbý-
vá než jim přát, aby se jim povedlo 
okusit atmosféru celorepublikové-

ho finále v příštím roce,“ řekl Jan 
Pagáč, trenér mládeže Fotbalového 
klubu Hlučín a pedagog Základní 
školy dr. M. Tyrše. 

McDonald Cup je fotbalový turnaj 
pro žáky prvního stupně základních 
škol, který začíná oblastními koly 
už v září. Ti nejlepší se pak utkají 
v červnu. Jeho pořadateli jsou firma 
McDonald’s a Asociace školních 
a sportovních klubů.                        (red)

Kluci přivezli stříbro z krajského finále McDonald Cupu

Po loňské úspěšné sezoně, ve které 
družstvo starších žáků skončilo ve 
druhé lize na první příčce a vybo-
jovalo poprvé postup do první ligy, 
ani letos hlučínští tenisté nepolevu-
jí. „Náš mladý kolektiv pokračuje 
v reprezentaci města už v kategorii 
dorostu,“ pochlubila se trenérka 
Jana Ploticová.  

V oblastním přeboru loni star-
ší žáci nechali za sebou například 
družstva Havířova, Třince, Frýd-
ku-Místku a další. Nejlepšími hráči 
byli Ondřej Moravec a Tomáš Wan-
derburg. 

„V současnosti má oddíl asi třicet 

registrovaných mládežníků, ostatní 
děti se zatím věnuji přípravě. Tré-
nují většinou třikrát týdně. O so-
botách a nedělích se účastní vzá-
jemných utkání družstev,“ popsala 
trenérka úspěšného týmu. Tenisté 
se už připravují na letní turnaje, na 
nichž budu sbírat body pro konečné 
roční vyhodnocení. 

„Sami letos pořádáme na našich 
kurtech tři mládežnické turna-
je. Pro kategorii dorostu se bude 
turnaj konat 23. července, mladší 
žáci se v Hlučíně utkají 30. červen-
ce, a starší žáci 6. srpna,“ pozvala 
Jana Ploticová všechny příznivce 

tenisu, aby přišli fandit domácím. 
„Prioritou letošní sezóny je přede-
vším udržet úroveň našeho tenisu 
ve všech věkových kategoriích na 
takové výši, abychom nesestoupi-
li a bojovali dál s těmi nejlepšími 
týmy o co nejlepší umístění. A to je 
čím dál těžší, protože jsme už téměř 
jediným oddílem, který nemá mož-
nost zimní přípravy, a to se pak na 
jaře špatně dohání,“ doplnila trenér-
ka. Za výborné výsledky v kategorii 
starších žáků převzalo družstvo čer-
stvých dorostenců z rukou starosty 
města ocenění pro reprezentanty 
Hlučína za rok 2015.                  (iga)

Volejbalová sezóna 2015/16, kte-
rá skončila v květnu, byla pro TJ 
Hlučín úspěšná.  „S výkony našich 
dvou družstev dospělých a čtyř 
družstev mládeže můžeme být spo-
kojeni,“ uvedl organizační pracov-
ník oddílu František Košař. 

Družstvo mužů trenéra Miroslava 
Kvapila skončilo ve 2. lize na šes-
tém místě z devíti účastníků skupi-
ny C. Ženy vybojovaly přesvědčivě 
první místo z osmi družstev účast-
nících se krajského poháru 2. třídy. 
„V celé soutěži jsme prohráli jen 
jednou. Postoupili jsme tak do kraj-
ského poháru 1. třídy,“ informoval 
trenér Martin Večeřa. 

Družstvo juniorek hrálo pod ve-
dením trenérky Pavly Postulkové 
okresní přebor, který opět vyhrá-
lo. Už za svou loňskou výbornou 
reprezentaci města získal tým do-
rostenek ocenění pro významné 
reprezentanty města Hlučína. Ka-
detky byly druhým rokem účastni-
cemi krajského poháru, v němž je 
trenérka Pavla Postulková dovedla 
ke třetímu místu z deseti účastníků. 
„Naše áčko žaček bylo jako nová-
ček v krajském poháru ve skupině 
F čtvrté, celkově 27.,“ řekla trenér-
ka Veronika Zoubková.  Béčko pod 
stejným vedením hrálo okresní pře-
bor, v němž skončilo druhé. 

„Poté, co jsme loni ustavili vo-
lejbalovou přípravku, se už dosta-
vily první kladné výsledky,“ hlásil 
František Košař. Družstva mini-
volejbalistů a minivolejbalistek se 
v soutěžích barevného volejbalu 
pod vedením trenérů Martina Miky 
a Zuzany Crhové umístila v kraj-
ských turnajích na předních příč-
kách ve svých kategoriích.     (red) 

Tenisté vybojovali postup i ocenění města 

Volejbalové
juniorky uspěly

fotbalisté z tyršovky v okresním finále McDonald cupu.                                                                                             foto: jan Pagáč
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Zájezd pro seniory na Jesenicko 
s průvodcem Arnoldem Dudkem 
pořádá Zdravé město Hlučín ve 
spolupráci s komunitním plánová-
ním Hlučínska. Zájezd se uskuteč-
ní ve čtvrtek 23. června. 

„Účastníci se podívají na pout-
ní místo Mariahilf, prohlédnou 
si město Zlaté Hory i jeho pa-

mětihodnosti, navštíví malé Mu-
zeum řezbářských prací a karika-
tur štamgastů na židlích v selské 
světnici v Rejvízu, projdou se 
centrem Jeseníku, kde se nachází 
renesanční radnice i majestátní 
kamenná Vodní tvrz a zastaví se 
i v legendárních Lázních Jeseník,“ 
prozradila Tereza Šimánková, ko-

ordinátorka Zdravého města Hlu-
čín. Cena zájezdu, jejíž součástí je 
vstupné a také oběd, je 200 korun. 
Autobus bude odjíždět od Kultur-
ního domu Hlučín v 7.30. Přihlá-
sit na zájezd se mohou jen senioři 
s trvalým pobytem v Hlučíně, 
Darkovičkách a Bobrovníkách. 

Podrobnější informace lze získat 

na telefonním čísle 595 020 317 
nebo 725 053 622 nebo osobně 
v kanceláři B101 na hlučínské 
radnici u Terezy Šimánkové (dříve 
Kubinové). Tam se také odevzdá-
vají přihlášky, a to pouze ve dnech 
8. června od 13 do 17 hodin a 9. 
června od 8 do 14 hodin.                           

(red)                                                    
----------------------------------------------------------------------------------- zde odstřihněte ---------------------------------------------------------------------------------- 

Jede se na poutní místo i do legendárních lázní

Mezinárodní výstava irisů a pivo-
něk se bude konat v Kulturním do-
mě Hlučín o víkendu 4. a 5. června, 
vždy od 9 do 17 hodin. 

Prezentovat své výpěstky bude 
osm vystavovatelů z celé České re-
publika a z Polska.                           (red)

jméno, příjmení: ……………….……………………………………………………………………………………………………………………..

bydliště: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Datum narození: ………………………………………………………… telefon: …………………………………………………………………….

Datum přihlášení: ……………………………………………………… Zaplacena částka 200,- Kč 

Podpis:

Barvy provoní
kulturní dům Dům dětí a mládeže Hlučín pořádá 

letní tábor. Konat se bude v Břecla-
vi od 9. do 16. července. Děti budou 
bydlet v turistické chatě Kančí obo-
ra. „Na programu budou hry, sou-
těže, poznávání přírody, sport, tá-
boráky, koupání, rybaření a spousta 
další zábavy,“ prozradila Edita Stu-
dená.                                           (red)

Tábor si užijí

Energetický regulační úřad (ERÚ) si Vás
dovoluje pozvat na setkání s občany.

Smyslem této besedy je informovat veřejnost o změnách v energetice
a zejména pak o ochraně spotřebitele v oblasti energetiky. 

Úvodní slovo bude mít paní předsedkyně ERÚ Alena Vitásková
a celou besedou bude provázet tiskový mluvčí ERÚ Vladimír Černý. 
Samotné přednášky budou prezentovat odborníci z ERÚ. 

Program akce:
1. informace o činnosti Energetického regulačního úřadu
2. objasnění návrhu nové tarifní struktury
(technické změny distribučních sítí)
3. ochrana spotřebitelů v energetice (nekalé praktiky obchodníků)
4. diskuze s občany

Kdy: středa 8. června od 17 hodin
Kde: KD Hlučín

Těšíme se na Vás!

Osadní výbor v Darkovičkách 
chce zkrášlovat svou část města. 
Obrací se proto na všechny obyva-
tele s výzvou, aby se připojili svým 
názorem. 

„Jak jistě víte, je potřeba udělat 
mnoho změn a oprav, též i mnoho 
vybudovat. V naší malé, ale zato 
krásné části města je pořád co vy-
lepšovat,“ píše osadní výbor spo-
luobčanům. 

Podle předsedkyně osadního vý-
boru Marie Hanusové se ovšem 
stále ozývají připomínky, proč se 
udělalo zrovna toto, když je potře-
ba nejprve udělat tamto, a podob-
ně. Je pak těžké rozhodnout, kdo 
má pravdu a kdo je jen stále nespo-
kojen. 

„Proto jsme pro naše obyvatele 
připravili anketu, ve které by se 
měli vyjádřit, co je podle jejich 
názoru zapotřebí udělat,“ objasni-
la Marie Hanusová a obrací se na 
všechny své sousedy, aby nenechá-
vali osud své části města na jiných 
lidech. 

Anketa bude probíhat po celý čer-
ven. Urny, do nichž mohou zájem-
ci vložit svou vizi, svůj nápad či 
svůj výběr již existující investiční 
akce, která by měla být prioritní, 
jsou umístěny na poště a v obchodě 
Tempo. 

„Nestyďte se a řekněte svůj názor. 
Udělejme společně naše Darkovič-
ky krásnějšími,“ vyzývá Marie Ha-
nusová.                                        (red) 

Za Darkovičky krásnější



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

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 15. 6. 2016

hlučínskénoviny                              www.hlucinskenoviny.cz

ročník 21 | číslo 6 | červen 2016 | informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Hlučíně | www.hlucin.cz

hlučínskénoviny

Na slavnostech města se bude 
hrát, tančit i střílet ze středově-
kých obléhacích strojů. Konat se 
budou od 23. do 25. června.

Čtěte na stranách 3 a II. 

Další velká výstava startuje v Mu-
zeu Hlučínska. Podstatný podíl 
na jejím vzniku mají samotní 
obyvatelé Hlučína.

Čtěte na straně I. 

LetošNíM PosLeDNíM 
jarNíM farMářsKýM 
trHůM PřáLo Počasí. 

Náměstí rozveselily v sobotu  
21. května pestré barvy květin, kte-
ré měli trhovci v prodeji. Na další 
možnost nákupu přímo od drob-
ných výrobců a pěstitelů si teď bu-
dou muset zájemci počkat zase až 
do září. 

„Farmářské trhy na náměstí rych-
le zdomácněly. Myslím, že jsme 
vytvořili novou hlučínskou tradi-
ci. Věřím, že se nám podaří udržet 
jejich dobrou úroveň,“ řekla mís-
tostarostka Blanka Kotrlová.

První farmářské trhy se v Hlučí-
ně konaly loni v březnu a vzbudily 
velký zájem prodejců i kupujících. 
Minulý rok byl jejich pořadatelem 
Sportovně rekreační areál. Letoš-
ní jarní části trhů se ujala síť Čes-
ké trhy, Kulturní centrum Hlučín 
doplnilo program. Zatímco první 
březnové trhy s velikonočními mo-
tivy doplnila pravá česká zabíjačka, 
výbornou náladu těch posledních 
dokázala navodit nejen cimbálová 
muzika, ale také ochutnávka vín. 

Na podzim odstartuje další série 
farmářských trhů již 10. září. „Plá-
nujeme čtyři trhy vždy s dvoutý-
denním odstupem. Připravujeme 
novou variantu, která by měla více 
uspokojit náročného zákazníka. Už 
na jaře jsme měli na prvních trzích 
domácí zabijačku a na posledních 
ochutnávku vína. Do  budoucna 
chceme připravit něco navíc, něja-
kou specialitu,  pro každý trh. A sa-
mozřejmě se budeme snažit o co 
nejpestřejší a nejzajímavější sorti-
ment,“ řekl za garanta trhů, Spor-
tovně rekreační areál, jeho ředitel 
Petr Breitkopf.       Ivana Gračková

Víno a barvy ovládly poslední
jarní farmářské trhy na náměstí

Posledním jarním farmářským trhům vládly barvy.               foto: Ivana Gračková

Nové logo chce město Hlučín, aby 
se zlepšila jeho propagace. 

„Že nám logo města chybí, nejví-
ce pociťujeme nad plakáty festivalu 
Štěrkovna Open Music. Už druhým 
rokem jsme generálním parterem 
akce, jejíž význam přesahuje hrani-
ce regionu. Ale vyjma lidí z Hlučí-
na, kteří dobře znají náš historický 
městský znak, se to nikdo nedoví, 
přestože billboardy visí nejen v na-
šem kraji. Je to samozřejmě škoda, 
a to nejen u této akce,“ řekl starosta 
Pavel Paschek. 

Město Hlučín proto vyhlašuje sou-
těž na vytvoření nového loga, jehož 
součástí bude i logotyp, tedy nápis 
Hlučín. Logo by mělo být moderní, 
jednoduché, mělo by odrážet genius 
loci města či reflektovat jeho histo-
rii. 

„Představovala bych si něco tak 
jednoduchého a nápaditého, co si 
v budoucnu budou umět nakreslit 
třeba i děti ve školce, když budou 
chtít identifikovat Hlučín,“ doplnila 
místostarostka Blanka Kotrlová.  

Své návrhy mohou zájemci vytvá-
řet až do konce prázdnin a zasílat 
na radnici v souladu s vyhlášenou 
veřejnou zakázkou, jejíž podmínky 
jsou zveřejněny na webu města. Za-
pojit se mohou nejen profesionální 
studia a výtvarníci, ale také napří-
klad kreativní a případně výtvarně 
nadané děti ze škol a různých vý-
tvarných kroužků. Ze zdařilých ná-
vrhů chce město uspořádat výstavu. 
Autor vítězného návrhu dostane 20 
tisíc korun. „Uvítáme, když nám 
i mimo soutěž pošlou například 
školy nebo výtvarné kroužky své 
tipy, jak by mohlo logo vypadat.“ 
doplnila vedoucí odboru školství 
Alena Münstrová.       

Logo by mělo být součástí všech 
propagačních materiálů města i or-
ganizací a akcí, které město něja-
kým způsobem podporuje.       (iga)

Hlučín hledá
nové logo

Zastupitelé se sejdou ve čtvrtek 
16. června. jednání začne  
v 16 hodin v Kulturním domě. 
řešit se bude i daň z nemovitosti.

Čtěte na straně 3 
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RADY DO ZAHRADY - ČERVEN SLIBUJE LÉTOn
„…Nehodlám nijak kazit radost 

zelinářům; ale co si nadrobili, ať 
si snědí. … Kozel se sice může 
stát zahradníkem, ale zahradník se 
těžko stane kozlem, aby schroustal 
svou zahrádku,“ řekl Karel Čapek. 

A co budeme v červnu chroustat 
my? Je to měsíc, kdy sklízíme ne-
jen zeleninu, ale i jahody. Jahody se 
původně sbíraly v lese a na zahra-
dě, nikoliv v Lidlu nebo jiném su-
permarketu. A bývalo to v červnu, 
nikoliv po celý rok. Pokud je pěs-
tujeme na záhoně, podkládáme je 
a chráníme před slimáky, aby neby-
li rychlejší než my. V Anglii k tomu 
účelu používali seno nebo slámu 
(proto strawberry). Jinou možností 
je pěstování jahod v truhlíku. Vyni-
kající jsou k tomu odrůdy stále plo-
dících velkoplodých jahod. Jahody 
potřebují hodně vody a živin.

Můžeme vysévat rané košťálo-
viny, které dozrají do konce září. 
Začíná období růstu plevele, které 
končí až někdy v srpnu. Vše za-
léváme a okopáváme (zaléváme 
motyčkou). Zaštipujeme a vyva-
zujeme tyčková rajčata. Průběžně 
sklízíme vše, co dozrává.

V ovocné zahradě hlídáme výskyt 
chorob a škůdců a včas proti nim 
zasahujeme. Všeobecně se stará-
me o výživu rostlin. Provádíme 
tzv. probírku plůdků na jabloních. 
Kromě jahod začínají dozrávat rané 
třešně a višně.

Červen je také obdobím boje se 
mšicemi a houbovými chorobami. 

Parné a vlhké počasí podporuje 
tvorbu plísně šedé (botrytis), která 
dovede nadělat velké škody na lili-
ích. Přihnojujeme mečíky (na třetí 
list) a jiřiny, zaštipujeme chryzanté-
my, vyséváme dvouletky.

Pro přesazování narcisů, tulipánů 
(jarních cibulovin) platí pravidlo: 
Když jdou děti ze školy, cibule 
jdou ze země; když jdou děti do 
školy, cibule jdou do země. Konec 
školního roku je tedy signálem pro 
vybírání cibulovin. Ty přes prázd-
niny uložíme v suchu, ve stínu, při 
teplotě kolem 25 o C. Vysazujeme 

ale raději později, než jdou děti do 
školy, až už půda není příliš teplá.

V květinové zahradě je červen 
mezidobím mezi jarními a letními 
květinami. Počátkem června kvetou 
bylinné pivoňky. 

Kvetou další skupiny kosatců: 
vysoké, sibiřské a koncem června 
spurie a japonské kosatce. Začínají 
kvést rané lilie. Kvete mnoho keřů, 
které jsou vhodné i do živých plotů, 
jako weigelie, deutzie, kolkwitzie 
a jiné.

Zdeněk Seidl
Svaz zahrádkářů Iris z Hlučína

Pivoňky rostou na jednom místě po desetiletí.                                  foto: Zdeněk seidl Slavili jsme Den matek 
My, uživatelky Domova pod Vin-

nou horou, chceme poděkovat za 
milé prožití Dne matek, které pro 
nás připravilo vedení domova. Na-
vštívil nás pan starosta a paní mís-
tostarostka s překvapením v podobě 
rudých růží a gratulace. I děti z Ma-
teřské školky Severní nám udělaly 
radost se svým vystoupením, reci-
tací, písničkami a tancem. Žádná 
z uživatelek domova se neubránila 
slzičkám. Pro nás seniorky to bylo 
krásné pohlazení po duši, které tolik 
potřebujeme. Děkujeme z celého 
srdce.             Valerie Cymorková,

za všechny uživatelky domova

OTEVŘENÝ DOPISn

Přivítali jsme:
Artur Růžička *2016
Adam Balko *2016
Lukáš Krpela *2016
Emma Čeganová *2016 
Františka Janečková *2016 

Jubilanti:
Anna Hermannová *1924
Adolf Hájovský *1925 
Hildegarda Tomisová *1928
Hedvika Šafarčíková *1932
Evald Olšák *1933
Anna Menšíková *1934
Alfons Bedrunka *1935

Třída učitelky Marie Kurkové Sla-
né ze Základní školy dr. M. Tyrše 
popřála seniorkám z Domova pod 
Vinnou ke Dni matkám hudebně-
-dramatickým pásmem. 

„Protože naše třída je vždy origi-
nální, tak i letos bylo naše pojetí 
svátku netradiční. Připravili jsme si 
vystoupení s názvem Slasti i stras-
ti naší vlasti,“ prozradila učitelka. 
Hlavní inspirací pásma byla téma-
ta z vlastivědy, kterou se teď jako 
čtvrťáci zabývají. „Pásmo proto ne-
bylo jen zábavné, ale i poučné. Ba-

bičky v domově důchodců mohly 
vidět Karla IV, sv. Václava, mistra 
Jana Husa, Jana Žižku a další histo-
rické postavy z našich dějin. Před-
stavení začalo příchodem praotce 
Čecha do naší vlasti, pak plynulo 
přes dobu Přemyslovců a Lucem-
burků, přes minulé století plné válek 
až do takzvaného minulého režimu. 
Závěr byl již ve sportovním duchu, 
na hudbu z 90. let a z přelomu stole-
tí jsme zavzpomínali na olympijské 
vítězství v Naganu,“ prozradila Ma-
rie Kurková.                               (red)

Poblahopřáli jsme babičkám 

Tábor si užijí

ŘÁDKOVÁ INZERCEn
n Koupím byt 2+1, 1+1 v Hlučíně. 

Tel. 777 836 496



Eva Bure
šová

zazpívá i



Zveme vás na 24.6.2016 večer na koncert
na zahrádku pivnice Dřysty v kisni
(dříve u Hlubka/U Efinky)

Zahraje ostravská kapela Marod,
talent Country Radia 2016.

Adresa: Wattova 10, Ostrava - Přívoz u Hl. nádraží. 

Vstupné: Zdarma
Na čepu: Svijany 11° a Ostravar 12°

Posloucháte rádi COUNTRY?




