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hlučínskénoviny

Převrácený kamion zablokoval 
Ostravskou. Vysypaly se z něj tuny 
odpadků.

Čtěte na straně  5

Tisíce lidí přijely na oslavy výročí 
a na festival ohňostrojů. Hlučín 
něco podobného ještě nezažil. 

Čtěte na stranách 10 a 11

O revitalizaci Hlučínského jezera 
se dále jedná. Padla varianta 
rozdělení projektu. 

Čtěte na straně 3 

Galerie pod širým nebem, která 
bude letos poprvé součástí festivalu 
Štěrkovna Open Music, bude plná 
motýlů.

Přípravy velké výstavy pod širým 
nebem se ujala Základní škola 
Rovniny z Hlučína. Během června 
sbírala a laminovala obrázky dětí 
ze škol, ale i dalších organizací 

a také jednotlivců. Tématem galerie 
je festival a jeho nové logo, jehož 
hlavním motivem je motýl modrá-
sek bahenní. 

„Obrázky samozřejmě malovaly 
naši žáci z Rovnin, ale posílaly nám 
je i děti ze škol Hornická, Tyršova, 
ale například i z Markvartovic. Ga-
lerie bude v Promenádní ulici, pro 

instalaci využijeme plot Ústavu 
sociální péče pro mládež Fontána,“ 
prozradila organizátorka výstavy 
Daniela Žídková, učitelka výtvarné 
výchovy ze Základní školy Rovni-
ny v Hlučíně. 

Výstava bude k vidění v době ko-
nání festivalu, tedy od 29. do 31. 
července.                                     (iga)

Motýli se už slétli na Rovniny

Festivalový motiv z dílny Základní školy Rovniny v Hlučíně. 

Rekordně nízkých úrokových sa-
zeb v bankách chce využít město 
Hlučín. Zastupitelé na svém jednání 
ve čtvrtek 16. června schválili ná-
vrh městské rady, aby si Hlučín vzal 
úvěr ve výši 40 milionů korun. Pe-
níze použije na výstavbu tělocvičen 
v městských částech Bobrovníky 
a Darkovičky.

„Na letošním jarním veřejném 
fóru občané označili jako hlavní 
problém města chybějící tělocvičny 
právě v Darkovičkách a Bobrovní-
kách. Protože plán investic už byl 
v té době hotový a město je v sou-
časnosti ve velmi dobré finanční 
kondici, rozhodli jsme se využít 
období nízkých úrokových sazeb 
a vzít si úvěr, abychom splnili žá-
dost občanů. Navíc jsme přesvědče-
ni, že obě tělocvičny budou hojně 
využívány jak školami, tak veřej-
ností,“ řekla místostarostka Blanka 
Kotrlová. V současné době školy 
žádné tělocvičny nemají. Využívají 
sálů v místních kulturních domech. 
Úvěr na stavbu tělocvičen si měs-
to bude moci vybrat v letech 2017 
až 2019, splácet ho bude do roku 
2027.  Nyní bude formou soutěže 
hledat jeho poskytovatele. 

„Pokud se podaří tělocvičny po-
stavit za méně než 40 milionů ko-
run, bude možné zbytek úvěru pří-
padně použít na jiné investiční akce 
ve městě, například na spolufinan-
cování některých souvisejících pro-
jektů revitalizace Hlučínského je-
zera v případě, že vláda ČR schválí 
její zahájení,“ doplnil starosta Pavel 
Paschek.

Nyní město splácí úvěr, jehož zů-
statek byl k letošnímu květnu 19,8 
milionu korun. Uhrazen bude do 
roku 2020. Na město této velikosti 
je zaúvěrování Hlučína mimořádně 
nízké.                       Ivana Gračková

Město si vezme 
úvěr na stavbu 
tělocvičen 

Hlučín si v červnu k oslavám vý-
ročí svého založení nadělil dárek. 
Má nové webové stránky, které 
jsou pro návštěvníky přehlednější, 
mají moderní design a jsou uprave-
ny i pro mobilní zařízení - telefony 
a tablety, ze kterých v posledních 
letech přistupuje na Internet stále 
více uživatelů. 

Jsou také pestřejší, na úvodní 
stránce je více prostoru pro fotogra-
fie. Aktuální verze se spouštěla ve 

druhé polovině června a postupně 
se v ní dolaďují nedostatky.

Se spuštěním nového webu sou-
visí i další novinka. Pokud budou 
chtít občané oslovit konkrétního za-
stupitele, najdou na něj kontakt na 
městských stránkách. Naprostá vět-
šina zastupitelů souhlasila se zve-
řejněním své mailové adresy. Ti, 
kterým to dovolí jejich pracovní na-
sazení, uvádějí nově i své telefon-
ní číslo. 

„Věříme, že zveřejnění kontakt-
ních údajů zjednoduší komunikaci 
voličů s jejich zastupiteli. Do sou-
časnosti museli občané v případě 
potřeby kontakty na své zastupitele 
shánět různě po známých. Bohužel 
ani radnice nemohla bez výslovné-
ho souhlasu konkrétního zastupitele 
jeho telefonní číslo nebo adresu pří-
padnému zájemci poskytnout,“ ob-
jasnila místostarostka Blanka Kotr-
lová.                                         (iga)   

Nové webovky už fungují, ještě se dolaďují



SLOVO STAROSTYn
Bylo to krásné
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Když ve čtvr-
tek na závěr první-
ho dne hlučínských 
slavností opouštěly 
štěrkovnu nekoneč-
né davy, cítil jsem 

obrovskou hrdost, kolik lidí se při-
šlo spolu s námi bavit a podpořit 
oslavu 760. výročí založení města. 
Přiznávám dojetí, když noční oblo-
hu rozzářil první ohňostroj za zvu-
ků hudby. 

A to jsem ještě zdaleka netušil, co 
nás čeká další dny! Hymna v úvodu 
posledního, sobotního ohňostroje mi 
vháněla slzy do očí. A také mi spadl 
kámen ze srdce, protože při přípravě 
akce pro tak obrovské množství lidí 
se vždycky může na něco zapome-
nout, něco se může zadrhnout. Na-
štěstí všechny drobné nepříjemnosti 
jako třeba dlouhé čekání na výjezd 
z přeplněných parkovišť se podařilo 
zvládnout a oslavy byly prostě vel-
kolepé. 

Ten poslední pocit, který mě ovlá-
dl, byl vděk – vůči všem těm lidem, 
kteří se na přípravě oslav podíle-
li, a to nejen na těch hlavních třech 
dnech. Výročí připomínala už tra-
diční Noc kostelů a muzejní noc, 
vernisáž výstavy Hlučín v promě-
nách času, Rathaus party a spousta 
dalších akcí, které už se uskutečnily 
nebo se ještě chystají. 

Takže díky všem za jejich práci, 
i zato, že jste se všichni spolu s ná-
mi dobře bavili. Bylo to krásné…

  

BeZmála 900 Tisíc kORun 
ušeTřilO měsTO Hlučín Při 
ZaTePlOVání dOmu děTí 
a mládeže.

Podle projektu měla rekonstrukce 
stát přes 1,92 milionu korun, ve ve-
řejné soutěži se podařilo dosáhnout 
ceny 1,07 milionu korun. „Dům 
dětí je zateplený polystyrenovými 
deskami a má novou fasádu. Prá-
ce probíhaly v květnu za plného 
provozu,“ uvedla Pavla Holibková 
z odboru investic Městského úřadu 
Hlučín. 

Objekt zateplovala společnost Re-
build z Dolního Benešova. „Rekon-
struovali jsme obvodový plášť bu-
dovy, aby se snížila její energetická 
náročnost. Objekt nyní vypadá vý-
razně lépe, je atraktivnější, v budo-
vě je teď zdravější klima, protože 

správné zateplení zamezí vzniku 
plísní v interiéru. Dům nyní zapadá 
lépe do konceptu památkové zóny,“ 
řekl jednatel Rebuildu Lukáš Koz-
ma.  

Opravy zkomplikovaly praskliny 
na objektu, které stavebníci obje-
vili až v průběhu prací. Museli se 
zajistit speciální sanační technolo-
gií. „Nová fasáda musí být vysoce 
odolná před možným mechanickým 
poškozením. Museli jsme proto po-
užít speciální materiály a zvláštní 
technologické postupy. Nyní je 
nová fasáda odolnější například 
vůči krupobití i vandalismu,“ dopl-
nil jednatel Kozma. 

Firma musela přijmout maximální 
bezpečnostní opatření, aby stavba 
neohrozila děti a jejich rodiče, kte-
ří se denně pohybují kolem domu 
dětí, a zároveň neomezila provoz. 

V Domě dětí a mládeže Hlučín 
mají z opraveného objektu velkou 
radost. „Po sérii investic, které 
Město Hlučín do obnovy budovy 
v posledních letech investovalo, se 
letos dostalo i na nový vzhled. Dům 
dětí a mládeže tak získal statut no-
vého a moderního zařízení, které 
slouží dětem ve volném čase již 
65 let,“ řekla ředitelka DDM Hlu-
čín Marcela Košáková. Podle ní se 
firmě podařilo zvládnout stavební 
práce za plného provozu bez kom-
plikací. „Vše se zvládlo, stavebníci 
postupovali rychle a profesionálně, 
vše se zvládlo i s velkým pochope-
ním rodičů, kteří děti k činnostem 
doprovázeli,“ dodala ředitelka.

Už loni v létě se v domě dětí dělala 
celková rekonstrukce interiéru. Mě-
nily se podlahy i nábytek. 

 Ivana Gračková

Dům dětí má nový, moderní kabát

dům dětí hned vypadá veseleji, myslí si i stela s nelou.                                                                                     Foto: ivana Gračková 

Projektem sanace, revitalizace 
a rekultivace Hlučínského jezera, 
který loni na začátku května předa-
lo město Hlučín ministerstvu prů-
myslu, se konečně začala intenziv-
ně zabývat příslušná ministerstva. 

„Projekt a podklady k zadání ve-
řejné zakázky byly předány na mi-
nisterstvo financí loni 29. května. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
zároveň tento projekt zařadilo mezi 
skupinu prioritních projektů,“ uvedl 
mluvčí ministerstva průmyslu Fran-
tišek Kotrba. 

Vláda ČR návrh ministerstva prů-
myslu akceptovala a při projednání 
„Zprávy o čerpání finančních pro-
středků k řešení ekologických škod 
vzniklých bývalou hornickou a hut-
nickou činností“ schválila letos 15. 

června aktualizovaný seznam prio-
ritních projektů.

„O jeho zařazení do harmonogra-
mu zadávání veřejných zakázek 
bude jednat ministerstvo průmyslu 
s Kanceláří zmocněnce vlády pro 
Moravskoslezský a Ústecký kraj 
a s Radou hospodářské a sociální 
dohody Moravskoslezského kraje 
v závěru letošního roku,“ doplnil 
František Kotrba. 

 V červnu Hlučín navštívili již také 
představitelé ministerstva financí. 
„Projekt je součástí prioritních pro-
jektů předkládaných ministerstvem 
průmyslu v současné době ke schvá-
lení vládě. Vzhledem k jeho vysoké 
ceně, která je 800 milionů korun, 
byla v minulosti projednávána 
možnost rozdělení projektu na část 

protipovodňovou a vodohospodář-
skou a na část revitalizační s tím, že 
protipovodňová a vodohospodář-
ská část by byla řešena přednostně 
vzhledem k rizikům povodní a ne-
dobrému stavu vodohospodářských 
staveb a zařízení,“ řekla Monika 
Zbořilová, ředitelka odboru realiza-
ce ekologických závazků vzniklých 
při privatizaci ministerstva financí. 

V Hlučíně diskutoval náměstek 
ministra Ondřej Závodský a ředi-
telka Monika Zbořilová s vedením 
města o možnosti projekt revitaliza-
ce rozdělit. 

„My bychom samozřejmě uvíta-
li, kdyby se realizoval celý projekt 
mimo jiné i proto, že jeho dělení 
bude představovat další zdržení. Je 
ale možné, že se některých jeho díl-

čích součástí budeme muset vzdát, 
například nového parkoviště, kru-
hového objezdu či hřišť,“ uvedl sta-
rosta Pavel Paschek. 

Za zásadní pro město považuje 
protipovodňová opatření, tedy na-
výšení břehů, rekonstrukci nápust-
ních a výpustních objektů, jež jsou 
jen provizorně zabezpečeny, i mos-
tu mezi Kozmicemi a Jilešovicemi, 
který je v havarijním stavu. Nové 
stavby by zajistily nejen protipo-
vodňovou ochranu celého území, 
ale také vyjmutí lokality v okolí 
Hlučínského jezera ze záplavového 
území. 

To by konečně umožnilo její roz-
voj jako významné rekreační oblas-
ti celého Moravskoslezského kraje.                     

Ivana Gračková

O revitalizaci Hlučínského jezera se dále jedná
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Rada města v červnu 

n určila, že stavební úpravy so-
ciálního zařízení Kulturního 
domu Hlučín provede firma 
Marek Sněhota z Hlučína za 
589 141 korun bez DPH
n vzala na vědomí, že bezpečnost 

během letního provozu přírod-
ního koupaliště ve Sportovně 
rekreačním areálu bude zajiš-
ťovat Vodní záchranná služba 
Ostrava za 330 000 korun
n vzala na vědomí zprávu o čin-

nosti Městské policie Hlučín 
a hlučínského obvodního oddě-
lení Policie ČR o stavu veřejné-
ho pořádku za rok 2015 včetně 
informace, že počet trestných 
činů na Hlučínsku klesá
n určila, že rekonstruovat ústřed-

ní topení v bytových domech  
Dr. E. Beneše 3,5 a Zahradní 12, 
14 bude společnost Gass-eko 
z Hlučína za 1 459 036 korun 
bez DPH
n snížila minimální cenu hasič-

ského auta CAS 25 Škoda 706 
RTHP z 61 700 korun a nabízí 
ho případnému zájemci za 30 
000 korun a dále snížila cenu 
automobilu Avia z původních 
25 800 a nabízí ho za 10 000 
korun
n rozhodla poskytnout ve škol-

ním roce 2016/2017 žákům sed-
mých tříd hlučínských základ-
ních škol příspěvek 2000 korun 
na lyžařský výcvik
n určila, že projekt parkoviště 

u sportovní haly zhotoví Anna 
Jurečková z Ludgeřovic za 165 
400 korun bez DPH
n určila, že semafory na křižovat-

ce u autobusového nádrží posta-
ví společnost Eltodo z Prahy za  
2 983 183 korun bez DPH
n určila, že rekonstruovat au-

tobusové zastávky v Hlučíně 
U pneuservisu v Ostravské uli-
ci, na točně 34 na Rovninách 
a nově stavět zastávku U Ku-
chaře v Ostravské ulici bude fir-
ma Fichna-Hudeczek  z Píště za 
1 064 091 korun bez DPH
n určila, že  letošní etapu regene-

race panelového sídliště OKD-
-východ provede firma Berkstav 
z Bruntálu za 2 316 950 korun 
bez DPH
n uložila firmě TS Hlučín jako její 

jediný společník, aby nejpozdě-
ji do konce roku 2017 postavila 
ze svých prostředků parkoviště 
v ulici J. Seiferta

Z RADY MĚSTAn

sPeciální úcHyTy PRO 
nOžky i OPěRky PRO 
HlaVičku musí míT 
TeRaPeuTická TříkOlka 
lOPed, kTeROu V čeRVnu 
dOsTal Od lidí Z Hlučína 
dVOuleTý FRanTišek 
šTěPáník. 

Na tříkolce Loped teď Franti-
šek upevňuje kondici, aby fyzicky 
zvládl další náročnou a intenzivní 
neurorehabilitci, na kterou pojede 
do Sanatorií Klimkovice v závěru 
léta. Ze sbírky, na kterou přispívá 
různými formami celý Hlučín, byl 
František na rehabilitačním pobytu 
už na začátku letošního roku. 

„František má dětskou mozko-
vou obrnu. Během prvního čtyřtý-
denního pobytu v lázních si posílil 
svalstvo, zlepšila se u něj stabilita 
v sedu a dokonce zvládl za pomo-
ci i krátkou chůzi. Zlepšila se také 
jeho jemná motorika i psychika. 
Věříme, že další pobyt ho zase hod-
ně posune,“ prozradila maminka 
Martina Štěpáníková. 

Fyzioterapeuti mamince doporu-
čili další intenzivní cvičení i doma, 
aby příště František zvládl ješ-
tě náročnější rehabilitaci.  „Jsme 
teprve na začátku náročné cesty. 
Naštěstí je František ještě ve věku, 
kdy lze vhodným vedením a cviče-
ním spoustu věcí týkající se jeho 
diagnózy ovlivnit. Každý úspěch 
terapie nás motivuje k dalšímu cvi-
čení a utvrzuje nás v tom, že jdeme 
správným směrem,“ doplnila ma-
minka.

Přestože se do sbírky v Hlučíně 
zapojili děti ze škol i senioři, spor-
tovci i firmy, dalších 50 tisíc korun 
na neurorehabilitaci by se do léta, 
kdy má František opět odjet do láz-
ní, asi nepodařilo nasbírat. Naštěstí 
Františkův příběh oslovil i Nadaci 
ČEZ.  „U příležitosti festivalu Štěr-
kovna Open Music zařadíme pro-
jekt František do mobilní aplikace 
EPP - Pomáhej pohybem,“ prozra-
dil mluvčí nadace Vladislav Sobol. 
Účastníci festivalu, ale i všichni 
další zájemci, si ji mohou stáhnout 
do svých chytrých telefonů a svým 
pohybem, ať už chůzí, během, nebo 
třeba jízdou na kole střádat body, 
které pak Nadace ČEZ promění na 
peníze. Cílová částka by měla být 

František dostal od lidí z Hlučína 
terapeutickou tříkolku

50 tisíc korun. „Před rokem se na 
Štěrkovně pro čtyřletou Adélku 
z Darkoviček s obdobným zdra-
votním postižením vysportovala 
potřebná částka v rekordním čase 
už v průběhu prvního dne festivalu. 
Letos je akce třídenní, takže věřím, 
že se to povede zase, tentokrát pro 
Františka. Oproti loňsku mohou 
navíc lidé sbírat body nejen chůzí, 
během nebo jízdou na kole, ale také 
tancem,“ doplnil mluvčí Sobol. 

Podle odborníků je druhý pobyt 
v tak krátkém intervalu velmi vhod-
ný, protože umožní v maximální 
míře využít neuroplasticity mozku. 
„Klademe proto důraz na intenziv-

ní opakovanou rehabilitaci, která 
přináší mnohem lepší výsledky. 
Krátký interval a časté opaková-
ní upevňuje již nabyté dovednosti 
a rozšiřuje je o nové. Efekt je vý-
raznější a dlouhodobější,“ řekla 
Františkova fyzioterapeutka Tereza 
Fichnová. U Františka si slibuje 
další významné zlepšení stavu. 

„Nepochybujeme o tom, že se lidé 
opět zapojí a že se peníze na další 
rehabilitační pobyt podaří během 
festivalu vytančit. Díky tomu jsme 
mohli ze sbírky použít část peněz 
na nákup tříkolky,“ řekla místosta-
rostka Hlučína Blanka Kotrlová. 

Ivana Gračková

starosta Pavel Paschek, místostarostka Blanka kotrlová a malí sportovci david 
kempný a Robin Havránek z  fotbalového klubu darkovičky, který přispěl vý-
znamnou částkou, připravili pro Františka a jeho maminku tříkolku jako velké 
překvapení.                                                                                  Foto: Veronika antončíková
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Pětaosmdesát seniorů z Hlučína 
se zúčastnilo slavnostního setkání 
jubilantů s vedením města, které se 
konalo v červnu v Kulturním domě 
Hlučín. Jeho nejstarším účastníkem 
byl čtyřiadevadesátiletý Andělín 
Gawlik, který se bavil stejně skvěle, 
jako všichni ostatní. 

Vládla výborná nálada, mnozí 
účastníci se potkali i po několika le-
tech, kdy se neviděli, takže o objetí 
a často i o slzy dojetí nebyla nouze.  
Na uvítanou jubilantům hrála Hlu-
číňanka a poté k tanci i poslechu 

Hlučín hledá zajímavé využití pro 
bývalou čajovnu na zámku. Radní 
se na posledním jednání usnesli, 
že by uvítali nájemce, který by ve 
stylové místnosti provozoval něja-
kou zajímavou činnost nenarušující 
zámeckou atmosféru a vhodně do-
plňující současnou nabídku toho, co 
se na zámku odehrává.  

„O klub už projevily zájem ně-

které hlučínské spolky,“ prozradila 
místostarostka Blanka Kotrlová.  
Zájemci mohou podávat své na-
bídky v souladu s vyhlášeným vý-
běrový řízením. Pro konečný výběr 
bude nejdůležitější záměr, pro který 
si bude chtít zájemce klub prona-
jmout. Nyní místnost využívá na-
příklad muzeum nebo město k pres-
tižním setkáním.                          (iga)

Všechny pobavily fotky
z loňského setkání seniorů

Bývalá čajovna do pronájmu

mnohá setkání po letech byla dojemná.                                   Foto: ingrid křižáková

Hlučínští pečlivě třídí odpad do 
k tomu určených barevných nádob, 
k nimž loni přibyly dokonce speciál-
ní kontejnery na biologicky rozloži-

Hlučín se chová ekologicky 

Beseda na téma první pomoc se 
uskutečnila v závěru května v Klu-
bu důchodců Vrablovec ve spole-
čenském domě. Zajistila ji pro nás 
koordinátorka komunitního pláno-
vání Tereza Šimánková, přišla mezi 
nás také místostarostka Hlučína 
Blanka Kotrlová. Během dvouhodi-
nové přednášky, kterou vedla Jana 
Pelikánová, jsme se dověděli infor-

mace o první pomoci při infarktu, 
cevní mozkové příhodě i alergic-
kých reakcích. Poslechli jsme si 
též, jak předcházet pádům. Druhá 
část byla věnována zdravé výži-
vě a prevenci. Členové klubu byli 
s přednáškou maximálně spokojeni, 
byla poučná a velmi věcná. 

Eva Vojevodová
předsedkyně Klubu důchodců 

Beseda se nám velice líbila

cimbálová hudba ze Základní umě-
lecké školy Háj ve Slezsku a nejví-
ce se všichni bavili u výstavy foto-
grafií z loňského roku. 

„Nápad vystavit fotografie z loň-
ského setkání byl výborný. I já jsem 
se na ně rád podíval,“ řekl starosta 
Pavel Paschek. Výstava se setkala 

s obrovským úspěchem, po skon-
čení akce si přítomní skoro všech-
ny fotografie rozebrali. „Všichni 
si výstavu s chutí prohlíželi a prý 
doufají, že napřesrok bude fotek 
ještě více,“ řekla za pořadatele In-
grid Křižáková z Městského úřadu 
Hlučín. 

„Děkuji vám za tak krásné uspo-
řádání této akce, i pracovnice, které 
nás obsluhovaly, byly milé a ochot-
né,“ napsala v dopise starostovi 
jedna z účastnic setkání Květa Koz-
lovská. 

„Setkání jubilantů, které jsme loni 
uspořádali poprvé, se osvědčilo. 
Pro hlučínské seniory je to slavnost-
ní příležitost, kterou si užijí daleko 
více, než kdybychom je u příleži-
tosti jejich jubilea navštívili doma,“ 
doplnila místostarostka Blanka 
Kotrlová.                                     (iga)  

telný odpad především ze zahrádek. 
Město navíc občanům poskytuje za 
dotovanou cenu 20 korun tři barev-
né tašky, které zjednodušují třídění 
odpadků přímo v domácnostech. Za 
přístup k třídění a tím i k životnímu 
prostředí si Hlučín vysloužil spe-
ciální certifikát. „Zásluhu na něm 
má ovšem každý obyvatel, který se 
chová ekologicky,“ řekla vedoucí 
odboru životního prostředí Soňa 
Prášková.                                      (iga) 

Zahradní slavností, tentokrát ve 
španělském stylu, jsme v Domově 
pod Vinnou horou vítali první let-
ní den. Pozvání přijali také kluby 
seniorů z Hlučína, Bobrovníků, 
Vrablovce a Darkoviček. 

Ukázali jsme návštěvníkům naši 
krásnou zahradu i to, jak se doká-
žeme pobavit. Zaměstnanci domo-
va připravili vystoupení a zatančili 
tradiční španělský tanec flamengo. 
Vrcholem pak byly býčí zápasy, 
kdy toreadoři předvedli své umě-
ní a nakonec býka skolili. Stylové 
kostýmy a růže ve vlasech našich 
seniorek podtrhly atmosféru slav-

nosti.  K poslechu hrála skupina 
Klasik pod vedením Milana Jača-
nina, kterému tímto velmi děkuje-
me. Podpořit nás přišli také starosta 
a místostarostka Hlučína, kteří jsou 
našim akcím nakloněni. Birell tekl 
proudem, občerstvení bylo zajiště-
no jak sponzorsky, tak městem Hlu-
čín. Akce by se však neuskutečnila 
bez obětavosti zaměstnanců domo-
va, kteří se na její organizaci podí-
leli i ve svém volném čase. Velmi 
všem děkuji za jejich práci a nápa-
dy, kterými zpříjemní život našich 
klientů.                Marcela Mikulová

ředitelka domova  

Vítání léta ve španělském stylu

První pomoc při zástavě srdce senioři nacvičovali na modelu. Foto: archiv klubu

GrackI01
Zvýraznění
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OKÉNKO ÚPn

Strážníkům Městské policie Hlu-
čín přibude od letošního léta dal-
ší práce. Pravidelně hlídat pořá-
dek a bezpečnost budou i v obcích 
Hať a Markvartovicích, kde proje-
vili o jejich služby zájem. Od úno-
ra přitom působí i v Ludgeřovicích 
a Darkovicích, několik let hlídku-
jí také v Dobroslavicích a Kozmi-
cích. V těchto menších obcích se 
totiž nevyplatí a ani není ekono-
micky možné zakládat vlastní měst-
skou policii, levnější je pro ně hra-
dit si jen přesně dohodnuté služby. 

Velitel hlučínské městské policie 
proto musí služby šestnácti stráž-
níků rozvrhnout tak, aby hlídky 
mohly zajišťovat pořádek v ulicích 
Hlučína a zároveň stihly dělat kon-
troly v dalších obcích. „Sice máme 
hodně práce, ale šestnáct strážníků 
je dostatečný počet. Problém jsme 
měli s autem, které máme jen jed-
no. Jakmile hlídka vyrazí mimo 
Hlučín, jsme málo operativní,“ ob-
jasňuje velitel Olšovský. Druhé au-
to by ale měla Městská policie Hlu-
čín kupovat už během července.                                                         

 (iga)

OKÉNKO STRÁŽNÍKAn

Čísla jsou na
nejnižší hranici 

Na konci dubna to vypadalo, že 
už situace na trhu práce na Hlučín-
sku nemůže být lepší, a přesto se 
v květnu ještě zlepšila a nezaměst-
naných je opět méně, nejméně od 
90. let. Podíl nezaměstnaných spa-
dl z měsíce na měsíc o 0,3 procent-
ního bodu a je na rekordně nízké 
hodnotě 3,8 procenta. V evidenci 
úřadu práce bylo v květnu 1158 li-
dí, což je o 98 méně než v dubnu. 
Navíc se zvedl počet volnáých pra-
covních místo o 42 na 236. O jed-
no volné pracovní místo se v regio-
nu Hlučínska v květnu ucházelo pět 
osob. Pro srovnání se stejným ob-
dobím loňského roku to bylo 9 lidí. 

Poptávka po konkrétních profe-
sích se dlouhodobě nemění. Zájem 
je hlavně o pomocné pracovníky ve 
výrobě, zejména ve ve strojírenství 
a potravinářství, o uklízeče, proda-
vače v prodejnách, řidiče náklad-
ních automobilů, tradičně kuchaře, 
číšníky a servírky.

Leoš Jakubec
ředitel ÚP v Hlučíně

Přibude práce,
ale také auto

Dramaticky vypadala dopravní 
nehoda, která se stala v Hlučíně 
na frekventované Ostravské ulici 
v pondělí 20. června. Převrátil se 
tam kamion s odpadem, který za-
blokoval silnici. 

„Nehoda se stala kolem poledne, 
na místě zasahovali profesionální 
i dobrovolní hasiči z Hlučína, jed-
notka Moravskoslezského kraje 
a také z Ostravy – Zábřehu, odkud 
přijela těžká technika. Hasiči muse-
li vyprostit řidiče z kabiny, odřezali 
proto část předního skla,“ informo-
val mluvčí hasičů Petr Kůdela.  

Řidič kamionu Volvo s třiceti 
tunami naloženého odpadu ne-
zvládl řízení a vozidlo se v zatáčce 
převrátilo na levý bok. Třicet tun 
odpadků se vysypalo na silnici. Za-
tímco hasiči vyprošťovali řidiče, 
kterého poté odvezla záchranka do 
nemocnice, dopravu řídila policie 
a také městští strážníci z Hlučína. 

Kamion zpět na kola se podaři-
lo postavit za pomoci hasičského 
jeřábu a vyprošťovacího speciálu 
Mercedes Actros Bizon. Silnice 
byla zcela uzavřena zhruba na dvě 
hodiny.                                         (iga) 

Převrácený kamion zablokoval 
frekventovanou Ostravskou

kamion převážel třicet tun odpadu. část vysypaného nákladu zablokoval silni-
ci.           Foto: martin Türke

Hlučínsko se v květnu představilo 
v Praze. Nejprve turistům na Ma-
lostranském náměstí zahráli a za-
zpívali lidové písně Bolatické seni-
orky v doprovodu dechové kapely 
Kobeřanka.  Poté se muzikanti pře-
sunuli do Poslanecké sněmovny, 
kde doprovodili vernisáž výsta-
vy obrazů a fotografií hlučínských 
tvůrců. Návštěvníci mohli obdivo-
vat obrazy Jiřího Turka a Jany Ja-
bůrkové i dalších amatérských ma-
lířů a fotografů z našeho regionu, 
ochutnat regionální potraviny jako 
hlučínské koláče, kozí sýry, uzeni-
ny, brambůrky nebo pivo a samo-
zřejmě se dozvědět mnohé o zají-
mavostech z našeho regionu a jeho 
pohnutém historickém vývoji.

Lenka Osmančíková

Hlučínsko
zanotovalo 
u poslanců

Vlna na stromy 
je stále vítána

Vlna už úctyhodné přibývá, ale uplat-
ní se i další. Foto: ivana Gračková

Vlna i hotové vlněné ozdoby, ji-
miž se budou na Den stromů zdobit 
dřeviny v Hlučíně, se už shromaž-
ďují v kulturním domě. 

„Barevným zdobením chceme 
upozornit na význam stromů pro 
vzhled, zdraví i atmosféru města, 
které je členem Národní sítě zdra-
vých měst, i na jejich důležitost pro 
kvalitní životní prostředí,“ řekla 
vedoucí Kulturního domu Hlučín 
Veronika Antončíková.

Letos připadá Den stromů na  
20. října. V tomto týdnu ozdobí dob-
rovolníci stromy v okolí kulturního 
domu barevnými šálami a bambul-
kami. Potřebná výzdoba se už chys-
tá. „Rádi bychom podělovali všem, 
kteří už se zapojili, ať už donesením 
zbytků vlny nebo výrobou ozdob,“ 
dodala Antončíková.  Další vlnu je 
možné odevzdat v Kulturním domě 
Hlučín od pondělka do pátku denně 
od 7 do 16.30 hodin v kanceláři ve-
doucí kdykoliv od 15. července do 
konce prázdnin.                       (red)
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Podívat se, co všechno se skrývá 
v budově Městského úřadu v Hlučí-
ně, přišly v červnu děti z Mateřské 
školy Cihelní. 

„Bereme děti na exkurzi na radnici 
každý rok. Myslím, že si opět od-
nesly hodně poznatků,“ řekla ředi-
telka školky Radka Josefusová.

Děti si vyzkoušely, jak se sedí za 
stolem starosty, prohlédly si obrazy 
s vtipnými pohádkovými motivy 
malířky Elen Thiemlové v kan-
celáři místostarostky i pozlacený 
starostovský řetěz, byly se podívat 
v zasedací místnosti rady města 
a také na půdě radnice, takže se do-
staly k radničním hodinám zezadu. 
V obřadní místnosti si vyzkoušely 

dokonce i svatbu. Spoustu novinek 
se dověděly na návštěvě u městské 
policie. Hodně je zaujaly záběry 
z kamerového systému i komunika-
ce strážníků přes vysílačku. A tro-
chu probudily Hlučín, když si chtě-
ly poslechnout sirénu na policejním 
voze.  

„Děti k nám chodí nejen na ex-
kurze. V červnu jsme dělali také 
přednášky přímo na školách, 
na Rovninách, v Ludgeřovicích 
a v Šilheřovicích o bezpečnosti, na 
Tyršovce o bezpečném chování ke 
zvířatům, mnohde jsme povídání 
doplnili ukázkami výcviku služeb-
ních psů,“ prozradil velitel městské 
policie Luděk Olšovský.          (iga) 

Radnice může být i zábavná

Obřadní síň děti okouzlila.                                                                  Foto: ivana Gračková

Pokračovat i v příštím školním 
roce bude projekt Emise, během 
kterého studenti hlučínského gym-
názia vysvětlují občanům, jak 
správně topit a proč je to důležité 
pro životní prostředí.

Gymnazisté navíc dělají osvětu 
i mezi dětmi ze základních škol. 
Lídrem projektu je Slezské gym-
názium Opava, kterému Hlučín 
poskytne na pokračování práce dar 
ve výši 20 000 korun. „Město může 
jen těžko udělat něco pro snížení 

emisí z dopravy, tam nám nezbývá 
než čekat na vybudování obchvatu, 
který je zatím v nedohlednu. Také 
asi nemáme žádné nástroje, kterými 
bychom mohli ovlivnit emise, které 
k nám přicházejí například z Pol-
ska. Snížení znečištění z lokálních 
topenišť je tak jedinou šancí, jak si 
umíme sami zajistit zlepšení čistoty 
ovzduší. Proto považujeme projekt 
Emise za velmi důležitý,“ řekla 
místostarostka Blanka Kotrlová.                                              

(iga)   

Projekt Emise bude pokračovat

ZnePOkOjují Vás PříValOVé 
dešTě, kTeRé se OBjeVují 
s jisTOu PRaVidelnOsTí PO 
každé VěTší BOuřce? 

Trápí vás nedostatek vody a dlou-
hotrvající sucho? Nemůžete v noci 
spát z důvodu vysoké teploty 
v podkrovním bytě? Sužují vás vy-
soké teploty a nemůžete se během 
letních dnů ochladit? Pokud si ale-
spoň na některou otázku odpovíte 
kladně, pak vězte, že se s velkou 
pravděpodobností prožíváte dopa-
dy probíhající změny klimatu. Co 
je její příčina a co s tím lze dělat, se 
dozvíte z tohoto článku. 

Změna klimatu se zdánlivě týká 
pouze vzdálených měst a regionů, 
které se nachází v nízké nadmořské 
výšce na pobřeží moří a hrozí jim 
do konce 21. století zatopení. Nebo 
oblastem, kde kvůli nedostatku srá-
žek a následnému suchu nebude 
možné pěstovat základní potravi-
ny. Jakkoli nám to dnes nepřipadá, 
změna klimatu se však týká i města, 
jako je Hlučín. 

Především klimatická změna je 
realita, na které se shodne napros-

tá většina vědců. Podle posledních 
studií za ni s pravděpodobností 95 
procent může člověk a jeho aktivi-
ty. Příčinou změny klimatu je nad-
měrné a neustávající vypouštění 
skleníkových plynů do atmosféry. 
Mezi nejvýznamnější skleníkové 
plyny patří zejména oxid uhličitý či 
metan. 

Skleníkové plyny se dostáva-
jí do ovzduší z průmyslu, výroby 
energie, dopravy či nadměrného 
zemědělství, které jde ruku v ruce 
se změnami využívání území, tedy 
s kácením tropických pralesů, pře-
měny pastvin v pouště a podobně.  

Významnými projevy klimatické 
změny je zejména zvýšení průměr-
né teploty na Zemi o 2 až 4 stup-
ně  Celsia, zvednuté hladiny moří 
a oceánů, extrémní výkyvy počasí 
a další. 

Klimatická změna se postupně 
projevuje i v podmínkách České 
republiky, kde nás sice zvýšená hla-
dina oceánů příliš netrápí, ale ex-
trémní výkyvy počasí a vzrůstající 
teplota již pozorovatelné jsou. Rok 
2014 byl za posledních 150 let nej-
teplejší ze všech. Čtrnáct z patnácti 

nejteplejších zaznamenaných let se 
vyskytlo po roce 2000.

Jak se změna klimatu pravděpo-
dobně projeví v Hlučíně? Neočeká-
vejme žádné drastické proměny po-
časí ve formě nadměrných srážek, 
bouřek, orkánů či tropických teplot. 
Spíše se bude jednat o pozvolné 
plíživé změny těžko rozpoznatelné 
v krátkodobém horizontu. Podrob-
né modely vývoje klimatu pro se-
ver České republiky ukazují, že do 
roku 2050 vzroste průměrná teplota 
o cca 1 až 2 stupně, výrazně pokles-
ne počet mrazových dní, poklesne 
počet dní se sněhovou pokrývkou, 
vzroste počet dní s letní teplotou 
nad 25 stupňů, relativně narostou 
srážky v zimním období a naopak 
poklesnou srážky v létě, což povede 
k častějším suchům, naroste výpar 
z půdy, což bude stav ohrožující ze-
mědělství či zahrádkaření. 

Největším rizikem spojeným se 
změnou klimatu jsou a budou náhlé 
povodně a záplavy. Nikdo nemůže 
vědět, kdy přijde další voda, jak 
velká bude a jak obstojí oprave-
ná infrastruktura. Je však jisté, že 
v budoucnu díky klimatickým změ-

nám, ale i změnám v povodí Opavy, 
budou tyto jevy častější. 

Dalším významným projevem 
změny klimatu mohou být naopak 
déletrvající sucha a nedostatek pit-
né vody. Na ty si můžeme pamato-
vat z předchozích let, kdy teploty 
v létě často překračovaly rekordní 
hodnoty.  Na uvedenou situaci re-
aguje projekt, do kterého se Hlučín 
zapojil obdobně jako Kopřivnice. 
Jeho cílem je mimo jiné šířit pově-
domí o tom, že změna klimatu není 
vzdálená chiméra, ale realita, které 
by se město a jeho obyvatelé měli 
přizpůsobit, adaptovat se na ni. Vý-
znamným výstupem projektu bude 
tzv. adaptační strategie města. Pů-
jde o  materiál shrnující kroky, které 
by město mělo udělat s ohledem na 
přizpůsobení se měnícímu klimatu 
a na to, aby se občanům ve městě 
žilo lépe.

O probíhajícím projektu a zejmé-
na o jeho výsledcích se během léta 
a podzimu dozvíte více na webo-
vých stránkách města Hlučína a na 
stránkách http://adaptace.ci2.co.cz. 

Josef Novák
člen projektového týmu CI2 

Projevuje se změna klimatu také v Hlučíně? 

Padesáté výročí svého založe-
ní bude 25. září od 9 hodin slavit 
Střední škola hotelnictví, gastrono-
mie a služeb v Šilheřovice, kterou 
absolvovala i celá řada obyvatel 
Hlučína. 

„Zveme všechny absolventy, bý-
valé zaměstnance a ty, kteří s námi 
spolupracovali a spolupracují, aby 
spolu s námi strávila příjemný den 
otevřených dveří,“ vyzývá ředitelka 
školy Diana Voljníčková. 

V rámci prohlídky školy, zámku, 

parku i obce uvidíte prezentaci prá-
ce žáků i pedagogů, včetně občerst-
vení až do 18 hodin.  

Zájemci by měli poslat účastnický 
poplatek ve výši 100 korun v ter-
mínu do 31. srpna na účet školy 
66602821/0100, variabilní symbol 
555555, specifický symbol je rok 
narození plátce. Do poznámky by 
měli plátci uvést své jméno a pří-
jmení, že nejlépe i rodné jméno.   
Více informací najdou zájemci na 
www.hssilherovice.cz.              (red)

Šilheřovická hotelová škola zve 
na oslavu 50. narozenin

GrackI01
Zvýraznění
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Právě skončený školní rok byl opět 
mimořádně úspěšný pro žáky hlu-
čínské zušky. Bodovali mj. v sou-
těžích, které pro základní umělecké 
školy vypisuje ministerstvo školství 
a tělovýchovy. Svá želízka v ohni 
měl Hlučín v soutěžích ve hře na 
akordeon, komorních hrách i lite-
rárně dramatickém oboru. 

Naše akordeonistky Eliška Kich-
nerová ze třídy Marty Dvořákové 
a Hanka Kosková, žákyně učitel-
ky Marie Osmančíkové, prošly ve 
svých soutěžních kategoriích až do 
celostátního finále, které se kona-
lo v Plzni. Zde získaly Eliška třetí 
a Hanka druhé místo.    

Další akordeonisté, Alžběta Persi-
chová  pod vedením Marie Osman-
číkové a  Anežka Petermannová, 
Štěpán Hajdík a Lukáš Plaček ze 
třídy Marty Dvořákové přivezli 
z krajského kola druhá místa. Nej-
mladší kvarteto akordeonistů v sou-
těži Alžběta Petermannová, Linda 
Jurečková a Anna Lapčíková a Ště-
pán Hajdík vybojovali v krajském 
kole, které se konalo v Klimkovi-
cích, třetí místo.

V soutěži komorních her získalo 
naše trubkové trio Pavel Konečný, 

Pavel Roubal a Vojtěch Žolnerčík 
ze třídy Bohumíra Stoklasy v kraj-
ském kole v Orlové druhé místo. 

Významného úspěchu dosáhli žáci 
literárně dramatického oboru Adéla 
Kozáková, Terezie Fornandlová, 
Nikol Schmidtová, Nikol Stan-
ková, David Halfar a Josef Kusý 
ze třídy Petry Bublíkové. Zvítězi-
li v krajském kole a postoupili do 
celostátního kola, které se konalo 
v Litvínově. A zde vybojovali v sil-
né konkurenci 24. souborů z celé 
České republiky vynikající Zlaté 
pásmo! Dále zpěvačka Anastázie 
Kalužová ze třídy Sylvy Pivovar-
číkové vyzpívala třetí místo v me-
zinárodní soutěži Pro Bohemia na 
Janáčkově konzervatoři a Gymná-
ziu v Ostravě. Z mezinárodní akor-
deonové soutěže v Ostravě přivezly 
naše reprezentantky Anežka Peter-
mannová a Eliška Kichnerová čest-
ná uznání za svou hru na akordeon. 

Ke všem výsledkům žákům srdeč-
ně blahopřejeme, děkujeme i jejich 
pedagogům za skvělou reprezentaci 
školy, hlučínského regionu i kraje. 
Velice si vašich úspěchů vážíme!

Eva Niedobová
ředitelka ZUŠ Hlučín

Žáci ZUŠ byli úspěšní

Není to dávno, konkrétně 16. květ-
na 2016, co mi škola poskytla zatím 
tu nejlepší lekci mého studia. 

Během dvou hodin jsem se naučil 
o životě, smrti, lásce, bolesti a od-
puštění víc, než za posledních pět 
let na gymnáziu. A to vše z příbě-
hu jednoho jediného člověka. Měl 
jsem tu čest potkat pana Luďka 
Eliáše - muže, který prošel peklem 
koncentračního tábora Osvětim. 
Muže, který kvůli nacismu ztratil 
lásku svého života, ale po válce 
ji hledal tak dlouho, než ji znovu 
našel. Herce a režiséra, který si 
i přes tragické pozadí své doby do 
dnešního dne uchoval tolik humoru 
a energie, že by mu mohlo mnoho 
studentů závidět. 

Přišel k nám do školy udělat 
skromnou přednášku, ale než ode-
šel, předal nám životní příběh, mo-
tivaci a odhodlání. Protože jestli 
má tento veselý a usměvavý pán 
takovou minulost, proč bych měl já 
ronit slzy nad svými malichernými 
problémy? 

Stejně tak, jako mi návštěva kon-
centračního tábora ukázala lidskou 
krutost a zhýralost, tak mi tento 
třiadevadesátiletý pán s šibalským 

Nebude tak zle, ukázal mi Luděk Eliáš
Čerstvý absolvent Základní školy 

Hornická v Hlučíně stihl ještě před 
tím, než opustil svou školní lavici, 
přivést do Hlučína cenu za úžasné 
čtvrté místo v celostátní soutěži 
mladých chemiků. Ta se konala  
1. června v Pardubicích a Jakub na 
ní jel coby vítěz krajského kola. 

„Celostátní kolo bylo náročněj-
ší oproti tomu krajskému. Hlavně 
v chemických výpočtech, kterých 
tam bylo opravdu hodně,“ přiznává 
budoucí student chemické průmys-
lovky. Trápil se hlavně se stavovou 
rovnicí ideálního plynu a neutrali-
zace. „Trochu se teď zaměřím na vý-
počty k neutralizaci, protože v tom 
byli soupeři lepší,“ prohlásil s tím, 
že se chce připravovat na chemic-
kou olympiádu. V létě chce proto 
nejen vyrazit někam na dovolenou, 
zajít si za kámoši a zahrát na PC, 
ale také se věnovat chemii a mate-
matice. Kuba se věnuje chemii už 
od sedmé třídy, kdy na internetu na-
razil na chemické pokusy. V deváté 
třídě už studoval středoškolskou 
organickou a anorganickou chemii. 
V budoucnu chce pracovat ve vý-
zkumu.                                        (iga) 

Jakub Vagunda  
bodoval v chemii

snímek zachycuje pamětníka luďka eliáše a janu Hlávkovou z organizace icej.
Foto: Hana machalová 

úsměvem a dětským okouzlením 
v očích ukázal lidskou sílu, lásku 
a odpuštění. 

Děkuji Vám, pane Eliáši, za to, že 

jste nám prozradil, kudy vede cesta. 
A že na konci noci čeká vždy další 
den.                                  Jan Novák

gymnazista

Kulturně - sportovní akce Žlutá 
pomáhá, která proběhla ve čtvrtek 
16. června  na Rovninách, vznikla 
na podporu Nadačního fondu Slu-
níčko při Základní škole Hlučín-
-Rovniny.

Nadační fond byl založen rodiči 
žáků v červnu 2013 za účelem roz-
voje vzdělávacích, osvětových, pu-
blikačních, společenských, sportov-
ních a dalších obecně prospěšných 
duchovních činností ve prospěch 
žáků Základní školy Hlučín-Rovni-
ny a modernizace jejich výchovně 
vzdělávacích procesů, jako je na-
příklad nákup pomůcek, učebnic, 
technického vybavení k výuce, 
školního nábytku, dofinancování 
projektů školy atd.

Každý dospělý, který přišel  
16. června na naše školní hřiště, za-
platil vstupné padesát korun a mohl 
se tak zúčastnit obou částí Žluté po-
moci - Rozběhaných Rovnin i Jarní 
Show. Na památku dostal placku 
s logem školy.

Rozběhané Rovniny letos měly 
premiéru. Každý účastník si mohl 
vybrat ze tří tras v délce 250, 2000 

nebo 4000 metrů. Běh začal na 
školním hřišti a dále vedl ulicemi 
Rovnin. Velice příjemně nás pře-
kvapila účast dětí i rodičů, který se 
na startu sešlo více než 150. Poté, 
co všichni doběhli, začala naši již 
tradiční Jarní Show, letos poprvé 
pod širým nebem, která vznikla 
u iniciativy žáků. 

Dopoledne byla dvě představe-
ní pro žáky školy a odpoledne pro 
veřejnost. Každý žák školy nadač-
nímu fondu přispěl 20 korunami 
a učitelé 50 korunami.

Celé akce Žlutá pomáhá se zúčast-
nilo více než 250 platících dospě-
lých a podařilo se pro účely Nadač-
ního fondu vybrat více než 27 tisíc 
korun.

Akce to byla opravdu vydařená, 
počasí bylo výborné a pomohlo 
nám dotvořit příjemnou neformál-
ní atmosféru. Pevně věřím, že jsme 
vytvořili novou tradici. Velký dík 
patří organizátorkám Pavle Bisku-
pové, Jiřině Holé a Veronice Kadle-
cové.

Miroslav Všetečka
ředitel ZŠ Hlučín-Rovniny

Na Rovninách Žlutá pomáhá, 
děti během a rodiče i penězmi



Vždy pouze dva dny v týdnu bude 
otevřena knihovna o letních prázd-
ninách. Otevírací doba bude v pon-
dělí a ve čtvrtek dopoledne od 8 do 
12 hodin, odpoledne v pondělí od 
13 do 17 hodin a ve čtvrtek o ho-
dinu déle.  Od 18. do 29. července 
bude knihovna z technických důvo-
dů uzavřena. 

Ovšem i v letních měsících bude 
možné využít službu, kterou hlučín-
ská knihovna zavedla od poloviny 
června. Návštěvníci si mohou dát 
k četbě kávu nebo nějaký z chlaze-
ných nápojů. 

„V nabídce máme pět druhů tep-
lých a šest druhů chlazených nealko 

nápojů. Teplé nápoje vyrábíme ze 
speciálních kapslí v kávovaru Dol-
ce gusto. Někteří čtenáři si k nám 
chodí posedět a přečíst noviny a ča-
sopisy. Šálek kávy jim může chvíle 
u nás zpříjemnit. Chlazené nápoje 
zase přijdou vhod v horkých letních 
měsících,“ řekla vedoucí knihovny 
Lucie Kostková. Od léta přibude 
ještě jedna novinka. Jakmile bude 
končit výpůjční doba konkrétní kni-
hy, pošle knihovna čtenáři upozor-
nění formou SMS. 

Zpráva s upozorněním na mobil-
ní telefon čtenáři přijde i ve chvíli, 
kdy je k dispozici kniha, kterou si 
zarezervoval.                           (red)

O prázdninách bude otevírací
doba knihovny omezena

hlučínskénoviny [8] kultura

Spolek Malánky pořádá oslavy 
hned několika výročí. Letos uplyne 
195 let od první písemné zmínky, 
95 let od založení osady a také pět 
let od vzniku spolku Malánky. 

Konat se budou v pátek a v sobotu 
22. a 23. července. V pátek zhruba 
ve 21 hodin hodin odstartují projek-
cí oblíbeného českého filmu Pelíš-
ky. 

Hlavním dnem oslav bude sobo-
ta. Ve 13.30 začne na tzv. náměstí 
Malánek vyhrávat dechová kapela 
Ondruš, ve 14 hodin bude násle-
dovat průvod za doprovodu hudby 
a mažoretek, který vyrazí na louku 
pana Červenky. 

Od 16 hodin tam bude hrát a zpí-

vat muzikant Karel Višnický se 
svými houslemi, klávesy a kytarou, 
v 17 hodin vystoupí country ta-
nečnice z Petřkovic a ve 20 hodin 
účastníky svými oldies hity rozpálí 
DJ Libor Pospiech. 

Večerní diskotéku zakončí  
ohňostrojem. Pro děti bude namís-
tě skákací hrad i trampolína. Akce 
bude chráněna před deštěm i slun-
cem. Připraveno bude bohaté občer-
stvení,  grilované speciality, koláče, 
čepované pivo, alko i nealko nápo-
je. Vstup je zdarma. 

„Srdečně zveme všechny, kdo 
s námi chtějí naše několikanásobné 
výročí oslavit,“ řekl předseda spol-
ku Malánky Pavel Cyrus.        (red) 

Taky v Malánkách budou slavit 

igora kučeru přivedlo k řezbě dřevě-
nice v Beskydech. Začal nejprve vyře-
závat nožíkem lodičky a zvířátka

Foto: archiv autora

Klavír na náměstí bude hrát do konce léta
Náměstím se denně rozléhají kla-

vírní skladby. Od 17. června stojí 
pod balkónem historické budovy 
hlučínské radnice pianino a židle. 

Kdo jde kolem a má náladu, může 
sobě i všem lidem na náměstí za-
hrát. U nástroje se téměř neustále 
střídají dospělí i děti. Centrem měs-
ta zní populární písničky i klasika, 
hrát chodí lidé, kteří by obstáli na 
koncertních pódiích, i ti, kteří se 
naučili jednu dvě skladbičky dvěma 
prsty. „Každopádně klavír u rad-
nice dodává centru města novou, 
neopakovatelnou atmosféru,“ řekla 
místostarostka Blanka Kotrlová. 

„Původně jsme plánovali, že his-
torické westernové pianino z roku 
1902, které jsme koupili z Dobro-
slavic, bude stát na náměstí týden 
do oslav 760. výročí založení města 

Hlučína. Ale zájem o koncertová-
ní na náměstí je takový, že ho tam 
necháme do konce léta,“ prozradila 
vedoucí Kulturního domu Hlučín 
Veronika Antončíková. 

Mezi interprety už se objevila 
třeba celá parta z gymnázia stej-
ně jako některé úřednice z radni-
ce. Zahrát lidem na náměstí přišla 
i Jana Grygarčíková, která vyrazi-
la se svou kamarádku do Hlučína 
z Píště, kde bydlí. Celou dobu, co 
si dávaly kávu v cukrárně naproti 
radnice, poslouchaly, jak hrají další 
kolemjdoucí. Protože Jana Grygar-
číková je milovnicí hudby, neda-
lo jí to a nakonec také zasedla ke 
královskému nástroji a předvedla 
celý koncert populárních melodií. 
„Veřejný klavír to výborný nápad,“ 
řekla Jana Grygarčíková.         (iga)

už při prvních tónech bylo jasné, že 
jana Grygarčíková na klavír hrát umí. 
nebyla ale jediná, kdo dokázal zau-
jmout hlučínské náměstí.

Foto: ivana Gračková

Za vysvědčení se samými jednič-
kami si pilný žák či talentovaný 
student zaslouží odměnu. Muzeum 
spolu s městem chce šikovné děti 
také odměnit. Pokud se prokážou 
vysvědčením se samými výborný-
mi, mají vstup na aktuální výstavu 
s názvem Hlučín v proměnách času 
zdarma. Na vystavených fotografi-
ích možná najdou své dědečky a ba-
bičky, vzdálené tety a strejdy nebo 
dům, který před mnoha lety mohl 
vypadat úplně jinak než dnes. „Děti 
historie z toho pohledu srovnávání 
a příběhů zajímá. Už se těšíme, až 
k nám od září budou přicházet celé 
školní třídy. Věříme, že jedničkářů 
přijde hodně, takže budou mít troš-
ku náskok,“ řekl ředitel muzea Me-
toděj Chrástecký.                     (iga)

Za jedničky do
muzea zadarmo

PRVní ROčník PRajZské 
řeZBářské sHOw se Bude 
kOnaT Od 14. dO 16. 
čeRVence na Hlučínském 
jeZeře. 

Deset řezbářů z České republiky, 
Polska a Slovenska bude mít za 
úkol během tří dnů zhotovit sochy 
na zadaná témata. Tvořit budou 
před zraky publika převážně moto-
rovou pilou. „Vzhledem k tomu, že 
se naše řezbářská show bude konat 
u vody, určitě bude jednou z po-
stav oblíbený vodník. Dále by měl 
vzniknout vodní lyžař a s ohledem 
na hudební akce, které na štěrkov-
ně pořádáme, také kytarista. A po-
čítáme i s motivy ze zvířecí říše,“ 
prozradil Petr Breitkopf, ředitel po-

Prajzská řezbářská show provoní jezero dřevem
řádajícího Sportovně rekreačního 
areálu Hlučín.  

Návštěvníci akce pak hlasováním 
vyberou nejhezčí sochu. Některé 
z výtvorů ozdobí břehy Hlučínské-
ho jezera, ale protože bude akce 
i prodejní, mohou si vybrané sochy 
odvést zájemci třeba na zahrádku 
ke svému domku. Cenu si dohod-
nou přímo s autorem díla. 

Mezi řezbáři budou například 
otec a syn Lyskovi. Milan Lysek, 
vyučený zámečník, se vyřezávání 
dostal přes svého syna, se kterým 
se kdysi přihlásil na řezbářský ple-
nér na hotelu Grůň. „Po soutěži 
jsem se přihlásil na týdenní kurz 
vyřezávání.  Mé první sochy byly 
džbán z Ondrášova pokladu, dře-
věný houpací koníček pro vnučku 

a anděl. Tím začala moje velká 
záliba,“ vzpomíná Milan Lysek. 
V roce 2014 se zúčastnil dokonce 
řezbářského festivalu Woodfest ve 
Walesu a letos v zimě největšího 
setkání řezbářů na světě v městečku 
Ridgway v USA. V nedávné době 
vyřezal např. sochu medvěda, kte-
rá zdobí mostecké nádraží. Jeho 
synovi Filipovi je osmadvacet let 
a bydlí v Mecce řezbářů, v Mos-
tech u Jablunkova.  Dřevo je mu 
nejen koníčkem, ale také profesí. 
„Řezbařině se věnuji od roku 2009, 
kdy jsem se přihlásil na svou první 
řezbářskou soutěž, která se konala 
u nás v Mostech u Jablunkova. Vy-
řezával jsem tehdy kačera Donalda 
a měl jsem docela úspěch,“ vypráví 
Filip Lysek.
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 PROměny času V Hlučíně 
ZacHycují FOTOGRaFie 
a OBRaZy mísTnícH TVůRců. 

Výstava Hlučín v proměnách času, 
která měla v Muzeu Hlučínska za 
velkého zájmu veřejnosti vernisáž 
ve čtvrtek 23. června, přináší zce-
la unikátní a dosud nezveřejněná 
kolekce historických fotografií ma-
pujících vývoj Hlučína od konce  
19. století po současnost. 

Doplňují je zajímavé obrazy od 
místních umělců, kteří svérázně 
zachytili město a jeho nejrůznější 
zákoutí.

„Výstava Hlučín v proměnách 
času není bezmyšlenkovitě nasklá-
daným sledem fotografií. Uspořá-
dání fotografií tematizuje promě-
nu městského prostoru v čase,“ 
zdůraznil grafik Vladimír Kotek 
a jedním dechem dodal: „Každý 
výstavní panel rozehrává příběh ur-
čité lokality. Jakkoliv se rozmístění 
fotografií může zdát nahodilým, má 
svou pevnou logiku.“ 

„Z exponátů pak jsou na výstavě 
přítomny ty, které mají něco spo-
lečného s časem. Jejich úkolem je 
symbolizovat tento fenomén, za-
tímco prostor bude přítomen na 
snímcích,“ prozradil ředitel muzea 
Metoděj Chrástecký. Dominantou 
je unikátní hodinový stroj, který 
třicet let odměřoval z podkroví rad-
nice čas. Je plně funkční a návštěv-
níci jej tedy budou moci spatřit 
v provozu. Hodinový stroj opravil 
hodinářský mistr Alfréd Ostárek, 
který se o něj dvacet let staral ješ-
tě v dobách, kdy poháněly hodiny 

Historický hodinový stroj mnoho let stál nepovšimnutý na půdě hlučínské rad-
nice. jeho opravy a zprovoznění se ujal mistr hodinář alfréd Ostárek.

Foto: metoděj chrástecký

Výstavě odměřuje čas
historický hodinový stroj

z průčelí hlučínské radnice. „Asi 
před patnácti lety se muselo staré 
zařízení vyměnit za hodiny řízené 
satelitem. Při výkyvech teplot se 
totiž původní už moc předbíhaly 
nebo zpožďovaly. Od té doby byl 
stroj schovaný v podkroví radnice,“ 
prozradil pětaosmdesátiletý Alfréd 
Ostrárek, který je Ludgeřovic, ale 
celá jeho rodina pochází z Hlučína. 

Stroj musel nejprve před transpor-
tem částečně rozebrat, aby se někte-
ré jemnější součástky nepoškodily, 
poté vyčistit a na místě opět sesklá-
dat. 

„Fotografická výstava by mohla 
nést podtitul Hlučíňané sobě, proto-
že jsme ji mohli připravit jen díky 
ochotným občanům Hlučína, kte-
ří nám zapůjčili nebo darovali své 
snímky či obrazy. Proto všem, kteří 
se připojili, moc děkuji. Myslím, že 
se nám společně podařilo vytvořit 
důstojný počin, který si město ke 
svému výročí zaslouží,“ doplnil 
Metoděj Chrástecký. 

Výstavu, která potrvá do 20. listo-
padu, město ze svého rozpočtu pod-
pořilo částkou 130 tisíc korun.        

Ivana Gračková

Hlučínské pivní slavnosti se bu-
dou konat na březích Hlučínského 
jezera 4. a 5. července.  Spolu s pře-
hlídkou čtyř desítek piv nabídne 
i pestrý hudební program. Vystoupí 
například Rock and Roll Band Mar-
cela 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 akci. Šlo například o man-
dlové pivo nebo piva s příchutí 
melounu a konopí. „Letos by tímto 
pivním speciálem měla být tmavá 
piva s příchutí jahody a švestky,“ 
doplnil Moravec.                           (red) 

Pivní slavnosti 
oživí speciální 
švestkové
a jahodové pivo

dožínkového průvodu se každoročně účastní i  zeměděl-
ská technika.                                                                Foto: archiv

Darkovičtí zvou na tradiční srpnové dožínky
Sedmý ročník Dožínek v Darkovičkách, který pořá-

dají místní spolky, se uskuteční v sobotu 20. srpna. Do-
žínky zahájí ve 13 hodin mše svatá v místním, stylově 
vyzdobeném kostele. Krojovaný průvod vyjde ve 14 
hodin z ulice Kozmické za doprovodu hudby Weisso-
vanky. Jeho součástí budou jako už tradičně i zeměděl-
ské stroje. „Průvod dojde až na místní fotbalové hřiš-
tě, kde se bude slavnost konat. Celé odpoledne zpestří 
umělecká skupina Mona svými vystoupeními, nebudou 
zde chybět soutěže pro děti, malování na obličej, la-
serová střelnice, skákací hrady, bohaté občerstvení, 
koláče, zabijačkové speciality a tradiční játra. Zveme 
všechny, kteří se chtějí s námi bavit,“ řekla jedna z po-
řadatelek Martina Kotzurová, jedna z pořadatelek akce 
Dožínky 2016. Akci pořádají společně spolky působící 
v Darkovičkách.                                                          (red)

V komornějším stylu pokračují se-
tkání Hlučínských k 760. výročí za-
ložení města. To další se uskuteční 
v parku u tenisových kurtů v neděli 
21. srpna. Na piknik zve Kulturní 
centrum Hlučín. Společné posezení 
zakončí divadlo. 

„Zveme všechny lidičky, kteří bu-
dou chtít strávit příjemné odpoled-
ne s živou, stylovou hudbou, ať si 
vezmou deky, koše s jídlem, případ-
ně vínkem, společenskými hrami 
a hlavně dobrou náladou, aby přišli 
po 14 hodině do parku. Užít si pěk-
ného odpoledne mohou páry, rodi-
ny s dětmi i jednotlivci,“ prohlásila 
vedoucí pořádajícího Kulturního 
domu Veronika Antončíková. 

Setkání zakončí v 18 hodin diva-
delní představení Zuřivec v podání 
ostravských herců ze Staré Arény.  

„Nápad pozvat do Hlučína další 
malé divadlo se zrodil v Hospodě 
u Bětky, kde měla velký úspěch Ha-
vlova Audience v podání herce nej-
mladší, progresivní ostravské diva-
delní scény,“ dodal spolupořadatel 
akce Lukáš Krček.                      (iga)

Piknik zakončí Zuřivec
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Součástí oslav výročí založení 
města bude i komorní Koncert pro 
sochu, který se uskuteční v úterý 
12. července v 18 hodin v parku 
u ulice Na Valech.

Hrát na harfu bude pod širým ne-
bem polská interpretka Luisa Hara-
sim. Hudební setkání bude připo-
mínkou významného umělce, který 
zemřel 19. června 1999 ve svých 
šestašedesáti letech. Socha ozdo-
bila parčík mezi ulicemi Na Valech 
a Pode Zdí před více jak dvěma lety, 
přesto mnozí obyvatelé Hlučína 
netuší, že denně procházejí kolem 
uměleckého skvostu. Její předchozí 
osudy byly velmi pohnuté. 

„Bezejmenná plastika vznikla na 
I. ročníku Mezinárodního sym-
pozia prostorových forem, které 
proběhlo v roce 1967 v Ostravě 
a stalo se symbolem společenského 
a uměleckého uvolnění doby, sužo-

Lokomotivě zahraje harfa pod širým nebem

Letní oslavy výročí budou mít i plážovou va-
riantu v podobě Beach party, která se uskuteční 
na březích Hlučínského jezera v sobotu 23. čer-
vence.

Její účastníky rozparádí diskotékové rytmy, ov-
šem zazní i méně obvyklá muzika v podání hou-
slisty v netradičním oděvu. Vystoupí pochopitel-
ně tanečnice, atraktivní bude i malování na tělo 
nebo módní přehlídka. „Spolu s rádiem Helaxem 
chceme nabídnout příjemný den s moderní muzi-
kou a zábavou již od dopoledne,“ uvedla Veroni-
ka Antončíková, vedoucí pořádajícího kulturního 
domu. Program odstartuje v 10 hodin.             (iga) 

na pořádnou beach party patří míchané nápoje, ne-
budou chybět ani tentokát.      Foto: ivana Gračková

Pláž roztančí letní rytmy i netradiční muzikant

Tak TOHle Hlučín ješTě 
neZažil. OslaV VýROčí 760 
leT Od ZalOžení měsTa, 
kTeRé se uskuTečnily Od 
čTVRTku 23. dO sOBOTy 
25. čeRVna, se účasTnilO 
neskuTečné mnOžsTVí lidí. 

Zejména večerní soutěžní oh-
ňostroje měly vždy početné pub-
likum. Ve čtvrtek se na ohňostroj 
z německé produkce přišlo podívat 
na 7 tisíc lidí, v pátek sledovalo pol-
ský ohňostrojný design zhruba o 2 
tisíce lidí více a v sobotu se přišlo 
podívat na show domácí ohňostroj-
né firmy Tarra Pyrotechnik na 11 
tisíc lidí. V hlasování obdržel oh-
ňostroj hlučínské společnosti jed-
noznačně největší počet bodů. 

Společně s Hlučínem slavily tisíce lidí

„Není divu! Světlice odpalované 
přímo z hladiny jezera jsme tu ještě 
neměli,“ komentoval úspěch domá-
cích Petr Breitkopf, ředitel pořáda-

jícího Sportovně rekreačního areálu 
Hlučín. 

„Byly to nádherné tři dny s muzi-
kou, zábavou, úžasnými lidmi. Vel-

ké poděkování si zaslouží všichni, 
kteří se o uspořádání oslav zaslou-
žili. A byla jich celá řada,“ řekla 
místostarostka Blanka Kotrlová.     

Třídenní oslavy zlehka odstarto-
valy ve čtvrtek s venkovní filmovou 
projekcí na jezeře, postupně se roz-
jížděly v pátek, kdy se o program 
na hlučínském náměstí postaraly 
především děti, a vyvrcholily v so-
botu, kdy se břehy Hlučínského 
jezera proměnily ve středověké le-
žení. Král Přemysl Otakar II. přijel 
na štěrkovnu na koni v čele průvo-
du, který vyšel z náměstí. Oslavy 
okouzlily i delegace ze spřátele-
ných družebních měst slovenského 
Ružomberoku, německé obce Ne-
belschütz a polského  Namyslowa.

Ivana Gračková

vané do té doby cenzurou komuni-
stického režimu. Je jednou z mála 
zachovaných realizací, polovina 
soch z tohoto sympozia totiž byla 
v dobách normalizace zničena,“ 
připomíná historik umění Jaroslav 

Michna z Městského úřadu Hlučín. 
Právě jeho zásluhou se podařilo 

sochu, která roky stála před rovnin-
skou základní školou, zrestaurovat 
a umístit do příjemného a význam-
ného veřejného prostoru.

K budově základní školy byla 
plastika převezena počátkem 70. let 
díky hlučínskému rodákovi Mojmí-
rovi Sonnkovi. Ten s autorem vy-
jednal její přemístění z Ostravy do 
Hlučína a tím ji prakticky zachránil.  
Sochu zrestauroval renomovaný re-
staurátor Ondřej Šimek z Jindřicho-
va Hradce.  

„Abstraktní charakter sochy je 
protipólem unifikovaného konceptu 
socialistického realismu, tzv. sorely, 
prosazovaného jako oficiální umění 
v předešlé dekádě let 1948 až 1958. 
Utopický směr sorely řízený ko-
munistickou stranou, neumožňoval 
svobodný umělecký projev. Tuto 
avantgardní sochu lze tedy pokládat 
za symbolický pomník svobodné 
tvůrčí vůle a jako doklad tzv. in-
formelní podoby českého umění 2. 
poloviny 60. let 20. století,“ doplnil 
Jaroslav Michna.  Ivana Gračková   

Plastika s přezdívkou lokomotiva bude nyní okrášlovat parčík v centru města.
 Foto: michal kubíček
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Fotokronika oslav 760. let města

další fotografie a střípky z oslav naleznete vzhledem k termínu uzávěrky tohoto vydání Hlučínských novin během července na stránkách města www.hlucin.cz
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Součástí XII. ročníku hlučínské-
ho festivalu bude také dětská scéna 
ČEZ Cirkulum Art.

Jak už z názvu vyplývá, záštitu 
nad ní i letos převzala Nadace ČEZ 
a scéna bude opět především cirku-
sová. Po loňském úspěchu ji bude 
zase organizovat zábavní, umělec-
ká a artistická společnost Cirkus 
trochu jinak. 

„Opět zaplavíme břehy jezera 
v Hlučíně barevným rejem kejklířů 
a klaunů. Děti i rodiče si vyzkouší 
tradiční cirkusové disciplíny. Pro 
návštěvníky připravíme ozvučená 
a moderovaná cirkusová stanovi-
ště, klaunská vystoupení z naše-
ho repertoáru a další doprovodný 
program,“ slíbila za Cirkus trochu 
jinak produkční Nela Chamrádová. 

„Dětská scéna, kterou jsme na 
festival zařadili poprvé před čtyřmi 
lety, byla loni stále plná. Tak obrov-
ský zájem nás potěšil. Ukázal, že 
naše směrování od klasické přehlíd-
ky hudebních es k příjemné akci, na 
které mohou společně trávit volný 

Dětská scéna ČEZ Cirkulum Art bude opět cirkusová

čas celé rodiny, je správný,“ řekl 
pořadatel festivalu David Moravec.  

Dětskou scénu opět obohatí také 
Montessori centrum Hlučín, které 
připravuje kreativní dílny pro děti. 

„Letos chceme s dětmi během 
tří dnů pracovat na společném 
výtvoru. Ale každý si bude moci 
v našich výtvarných dílnách opět 
vyrobit něco opravdu svého, co si 
odnese domů,“ prozradila předsed-
kyně centra Monika Vokřínková. 

Nejmenší děti si budou dělat třeba 
pěnu z mýdla, vyzkouší si přesypá-
vání písku a přelévání vody a další 
práci s přírodním materiálem, třeba 
malování kamínků. Nově přibude 
tvorba obřích bublin. Ani letos ne-
budou chybět jednoduché chemické 
pokusy. Navíc by mohli nejmenší 
návštěvníci festivalu vytvořit také 
inspiraci pro tvůrce loga města Hlu-
čína. „Děti mívají skvělé originální 
nápady. Budeme proto společně vy-

mýšlet, jak by mohlo vypadat bu-
doucí logo, na které město Hlučín 
vyhlásilo soutěž. Třeba některého 
z výtvarníků naše nápady inspiru-
jí,“ dodala Monika Vokřínková.

Program scény ČEZ Cirkulum Art 
letos rozšíří také divadelní předsta-
vení spolku ostravských herců Sta-
rá bába. 

Její součástí bude i hlídání dětí. 
Sdružení Mámy sobě ze Základní 
školy Rovniny v Hlučíně se posta-
rá, že si rodiče v klidu poslechnou 
některou z kapel a jejich děti se me-
zitím určitě nebudou nudit. V hlí-
daném a zabezpečeném dětském 
koutku doplní různé hry a soutěže 
i oblíbené malování na obličej. 

 „Letos se na severu Moravy podí-
líme na několika hudebních festiva-
lech a všude podporujeme právě ak-
tivity pro děti. Těší nás, že festivaly 
už nejsou jako dříve nekonečnou 
pařbou pro mladé lidi, ale promě-
ňují se v zábavu pro celé rodiny,“ 
vysvětluje mluvčí Skupiny ČEZ 
Vladislav Sobol.                      (iga)

dětskou scénu bude mít opět v režii cirkus trochu jinak.    Foto: archiv festivalu

Čtení ze současné české poezie 
přinese na Štěrkovně Open Music 
Poetická scéna Perplex. V sobotu 
budou jejími hosty Olga Stehlíková 
a Ondřej Hanus. 

Básnířka Stehlíková je autorkou 
sbírky Týdny, za kterou dostala 
v roce 2014 cenu Magnesia Litera. 
Byla to její prvotina, kterou vydala 
ve svých sedmatřiceti letech. 

„Na literární scéně se pohybu-
ji už dlouho, takže možná proto 
jsem dříve neměla odvahu vyjít ven 
s vlastním kusem. Věnovala jsem se 
spíše textům jiných lidí,“ vysvětlila 
pražská literární redaktorka a kri-
tička. Matka dvou dětí vytvořila ve 
své sbírce prostor i opomíjenému 

tématu mateřství, které reflektuje 
citlivě, ale i s nadsázkou a ironií.  

Básník, překladatel a literární pu-
blicista Hanus představí poezii ze 
svých dvou sbírek Stínohrad a Vý-
jevy. Za Výjevy získal v roce 2014 
Cenu Jiřího Ortena. 

„Jde o uznávané osobnosti, jejichž 
poezie se čte a poslouchá velmi pří-
jemně,“ prozradil Dan Jedlička, šéf-
redaktor opavského vydavatelství 
Perplex, které má poetickou scénu 
ve své režii. 

V pátek bude hostit autory, kte-
ří jsou rodáky z Opavska a Ost-
ravska, mezi jinými například Jan 
Kunze a Jana Nemček. Perplex je 
malé nakladatelství pro mladé tvůr-

ce, jejichž původní či překladovou 
tvorbu nejen vydává, ale také pro-
paguje a podporuje. Festival je jed-
nou z cest, jak ji přiblížit širokému 
publiku

„Pro poetickou scénu postavíme 
speciální stan s názvem Bar Třída, 
v němž bude imitace školní třídy 
s lavicemi, tabulí a dokonce i s fo-
tografií prezidenta, pravděpodobně 
T. G. Masaryka. Také v ní chceme 
mít knihovničku se zajímavými ti-
tuly. Věříme, že naše poetická scé-
na přesvědčí návštěvníky, že i po-
vinná četba může být zajímavým 
zážitkem, nejen nepříjemnou školní 
povinností,“ řekl pořadatel festivalu 
David Moravec.                          (iga) 

Už po dvanácté se Hlučínské 
jezero na přelomu prázdnin 
rozezní tím nejlepším, co čes-
ká a slovenská a také trochu 

polská hudební scéna nabízí. Letos vám máme 
co předvést.

Skupina Chinaski odehraje na festivalu Štěrkov-
na Open Music jediný letošní koncert pod širým 
nebem na Moravě a ve Slezsku. Michal Horáček 
se svým projektem Na cestě, kterým vzdává hold 
skladateli Petru Hapkovi, poprvé vyrazí na tako-
výto hudební festival, neboť až dosud s ním hos-
toval pouze v komornějším prostředí kulturních 

domů. Po loňském úspěchu koncertu skupiny 
Jelen jsme vyslyšeli volání fanoušků a na letošní 
rok jsme ji opět zařadili do programu. Mezi další 
taháky festivalu bude určitě patřit Mig 21, Hor-
kýže slíže, Slza a mnoho a mnoho dalších. 

Program XII. ročníku bude nejbohatší a také 
nejdražší v dosavadní historii festivalu. Přinést 
ho posluchačům v Hlučíně nám umožnili přede-
vším naši partneři. Vedle města Hlučín, které se 
již podruhé stalo generálním partnerem festiva-
lu, jsou to mnohé, především místní firmy, a také 
Nadace ČEZ, která má už druhým rokem záštitu 
nad dětskou scénou, a též prezentační a pora-

denské centrum Elements.  Hodně se snažíme, 
aby se vám na festivalu líbilo. Řešíme rozšíření 
areálu o odpočinkové zóny a doprovodný nehu-
dební program. Věnovali jsme přípravě festivalu 
opravdu mnoho úsilí a věříme, že to bude poznat. 
Moc se těšíme na setkání s vámi se všemi. Věří-
me, že ti, kteří ještě váhají, si nakonec přijdou 
taky užít živou hudbu pod pódium. Čím více nás 
totiž na festivalu bude, tím lepší bude atmosféra. 
Sledujte naše stránky, ptejte se, sdílejte s námi na 
webu a Facebooku, jsme tam pro vás.

David Moravec
pořadatel festivalu Štěrkovna Open Music

Festivalový stan Bar Třída pohostí básníky
Předvádět své umění během festi-

valu Štěrkovna Open Music nemu-
sí jen renomovaní umělci, prostor 
je otevřen i pro aktivní obyvatele 
města. „Festival už není jen hudeb-
ní přehlídkou. Nabízí řadu aktivit, 
jeho program je rok do roku bohat-
ší. Proto se obracíme i na obyvatele 
Hlučína a jeho okolí, aby akci vyu-
žili jako platformu a předvedli své 
umění či dovednosti. Výzva platí 
nejen jednotlivce, ale i skupiny 
a spolky,“ vyzývá pořadatel David 
Moravec. Zájemci mohou psát na 
info@sterkovnamusic.com. 

Už nyní je přihlášena hlučínská 
školka Montessori nebo místní mla-
dí s městským parkourem.       (red) 

Přijďte si užít živou muziku i zábavu 

Staňte se i vy hvězdou
festivalu Šterkovna
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Hlavní hvězdou senior stage, která 
přenese část hlučínského festivalu 
v pátek také do Domova pod Vin-
nou horou, bude Zdeněk Krásný 
se Šlágry našeho mládí. Pořad se-
stavený z hitů šedesátých a sedm-
desátých let bude na programu od 
15.30 do 16.30. „V posledních le-
tech se specializuji právě na tento 
typ muziky, který si hlavně starší 
posluchači moc pochvalují. Nápad 
vytvořit na festivalu speciální scénu 
pro seniory se mi moc líbí. Myslím, 
že jsou to výborní posluchači, kte-
ří si takovou pozornost zaslouží,“ 
prohlásil populární muzikant. 

Od 14 hodin a poté od 16.40 bude 
na senior stage hrát Dandy Band 
z Přerova. Scéna určená pro senio-
ry bude otevřená zdarma nejen pro 
klienty Domova pod Vinnou horou, 
ale také pro další návštěvníky. „Pro 
naše klienty to bude velká událost 
a také příležitost se potkat i s dal-
šími vrstevníky. Celý domov se už 
připravuje a moc se na akci těšíme,“ 
řekla ředitelka domova Marcela Mi-
kulová.                                         (iga)

Seniorům zahraje 
Zdeněk Krásný

sTudenTka Z Hlučína Bude 
sPOlu s cHinaski ZPíVaT 
PRO TisíciHlaVý kOTel 
FanOušků na FesTiValu. 

Hance Paskudové je sedmnáct 
let, je rodačkou z Hlučína a studuje 
gymnázium v Ostravě. Na nejed-
nom pódiu už vystupovala, v čer-
venci ji ale čeká zkouška ohněm. 
Spolu se skupinou Chinaski bude 
slovensky zpívat její hit, duet Slo-
venský klín. Kapela ji pozvala ke 
spolupráci poté, co slyšela nahráv-
ky jejího zpěvu. 

„Zpívám už od první třídy. Za-
čala jsme chodit do sboru a moje 
učitelka Veronika Kadlecová hned 
přesvědčila rodiče, že bych se měla 
věnovat sólovému zpěvu,“ vyprá-
ví sympatická tmavovláska. Od 
té doby svůj život dělí mezi školu 
a zpívání. I když se hudbě věnuje 
s maximálním nasazením, nešla na 
konzervatoř, protože chtěla mít širší 
střední vzdělání. „Pokud mi vydrží 
hlas i zájem, chtěla bych studovat 
zpěv a muzikálové herectví na Ja-
náčkově akademii múzických umě-
ní,“ vysvětluje velmi rozumně. 

Těším se a bojím zároveň,
říká Hanka Paskudová

Hanka Paskudová dělí svůj život mezi 
školu a zpívání.   Foto: ivana Gračková  

Už několik let spolupracuje s dět-
ským operním studiem Lenky Ži-

vocké při Národním divadle morav-
skoslezském v Ostravě. Jde o stejné 
těleso, ve kterém pěvecky zrála 
vítězka televizní reality show Čes-
ko-Slovensko má talent Patricie Ja-
nečková. Hanka s operním studiem 
vystupuje v řadě oper a také v hu-
debních hrách ostravského sklada-
tele Pavla Helebranda. I v hlučín-
ském kulturním domě jí tak mohlo 
publikum vidět a slyšet v Dekame-
ronu i Jesličkách svatého Františka. 
I když je tím pádem mladá zpěvač-
ka na pódium zvyklá, teď prožívá 
rozporuplné pocity. „Je to obrovská 
příležitost zpívat s tak populární 
skupinou pro tisíce lidí. Moc se na 
ten zážitek těším. Na druhou stranu 
si říkám, co by to bylo za ostudu, 
kdyby se mi to nepovedlo, kdybych 
něco zkazila. Přijde se podívat plno 
mých kamarádů i rodina, tak jsem 
z toho trochu nervózní,“ vzdychá 
temperamentní dívka. 

Na vystoupení se připravuje se 
svou učitelkou zpěvu Veronikou 
Kadlecovou, pod jejímž vedením 
vystupuje i ve sboru Sluníčko. 
A prý se chystá velmi zodpovědně. 

Ivana Gračková

Mimořádné projekty:

n Balkan battle live - souboj kapel 
v balkánském rytmu na jednom 
pódiu - česká Circus Problem vs. 
rumunská Fanfara Transilvania 
n Koncertní recitál Na cestě 2016 

Michala Horáčka k poctě Petru 
Hapkovi - jediný open air koncert
n Poletíme? a – třicetičlenný muž-

ský pěvecký sbor
n Maria Peszek - polská Pink
n Vladimír Merta „70“ s hosty 

Janem Hrubým a kapelou Hro-
mosvod 
n The Fellas - speciální koncert 

s hosty Tonyou Graves a hlučín-
skou rodačkou Evou Burešovou

Dále vystoupí:

n Chinaski se speciální hostem 
Hankou Paskudovou z Hlučína
n Horkýže slíže

n Mig 21
n Slza
n Jelen
n Precedens
n Karpina 
n Miro Šmajda & Terrapie
n Sebastian
n Sirotčinec
n David Stypka & Bandjeez
n The Tick 

Taneční scéna:

n Robert Burian
n ATMO music
n DJ Roxtar
n DJ Lowa a další

Dětská scéna ČEZ Cirkulum Art:

n Cirkus trochu jinak
n Montessori Hlučín
n Divadelní spolek Stará bába
n ukázka činnosti policie a hasičů

n Mámy sobě - hlídání dětí

Perplex poetická scéna: 

n Olga Stehlíková - Magnesia Li-
tera 2014 
n Ondřej Hanus - Cena Jiřího Or-
tena 2014 
n Jan Kunze 
n Jana Nemček 

Senior stage v pátek 29. července:

n 14.00 - 15.15 - Dandy Band
n 15.30 - 16.30 - Zdeněk Krásný - 
Šlágry našeho mládí
n 16.40 - 17.30 - Dandy Band

Předprodej vstupenek:

Ticketstream
Hospoda 56
IC Hlučín
Sluna Opava

Štěrkovna Open Music SPECIÁL 760 
3 dny plné hudby, zábavy, letní pohody a romantiky! 5 scén - hlavní, taneční, dětská, senior
a poetická! Hromada doprovodného programu! Objev moravskoslezské hudební 

scény David Stypka & Bandjeez 
vystoupí na festivalu už v pátek 
v podvečer. Skupina hrající autorské 
skladby si zakládá na špičkových, 
vesměs akademicky vzdělaných 
interpretech, nápaditých hudebních 
motivech a vypilovaných českých 
textech s ojedinělou poetikou.

„Pro festival nechystáme nic spe-
ciálního, protože speciální je už 
i to, co se s kapelou posledních pár 
měsíců děje. Natočili jsme desku, 
díky které jsme se dostali k Martinu 
Červinkovi a jeho firmě SinglTon, 
kterou já osobně považuju pro náš 
styl muziky za nejlepší možnou va-
riantu v zemi. Společně s producen-
tem Martinem Ledvinou jsme pak 
začali pracovat na nové, dokonalejší 
podobě desky. V nejbližších dnech 
vydáváme vymazlené čtyřpísňové 
EP Jericho, které je takovou repre-
zentativní ochutnávkou,“ řekl lídr, 
skladatel a autor písňových textů 
David Stypka.                           (iga)

Stypka představí 
vymazlené skladby 
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Hlučínské mažoretky z Paprsků 
zazářily v červnu ve finále 17. roč-
níku multižánrového festivalu Mia 
Dance Prague v pražské Lucerně, 
odkud přivezly dokonce jednu zla-
tou. Kvalifikovaly se do něj výbor-
nými výkony v předchozích kolech.

Juniorky získaly první místo za 
miniformaci, a druhou příčku za 
velkou formaci, seniorky byly se 
svou velkou formací druhé, velkou 
formaci kadetek ocenila porota tře-
tím místem a miniformaci pátým 

místem. „Naše kategorie jsou vždy 
nejvíce obsazené i se zahraniční 
účastí, o to jsou všechna umístění 
cennější. Čtyři medaile za pět vy-
stoupení je jistě velmi dobrá bilan-
ce,“ řekla šéfová sportovního klubu 
Stanislava Štenclová, která už pře-
dem věřila, že její tým z Prahy bez 
cenných kovů určitě nepřijede.

Paprsky letos přivezly cenné tro-
feje i z Mistrovství České republi-
ky v mažoretkovém sportu v Klad-
ně, které se konalo na přelomu 

dubna a května. „Naši účast na mis-
trovství poněkud omezily maturity 
a přijímací zkoušky na vysoké ško-
ly, takže v některých kategoriích 
jsme chyběly. Ale kadetky a junior-
ky nám udělaly radost. Do Hlučína 
jsme přivezly dvě medaile, z toho 
jednu zlatou,“ doplnila Stanislava 
Štenclová. 

Jak ale dodala, už samotná kvali-
fikace na mistrovství, kam se do-
stanou jen ti nejlepší z republiky, je 
úspěchem.                                 (red) 

Čtyři medaile za pět vystoupení
Přesně 760 kilometrů letěli hlu-

čínští holubi z německého Ham-
mu. Symbolicky dlouhou trasou tak 
i místní spolek chovatelů poštov-
ních holubů Hlučín oslavil kulaté 
výročí založení města. 

Závod se uskutečnil 18. červ-
na. Z místního spolku v Hlučíně se 
ho účastnilo 65 holubů od dvanác-
ti chovatelů, kteří soutěžili o Pohár 
města Hlučína. Za 8 hodin 59 minut 
trasu zvládl holub Martina Suchán-
ka, v průměru letěl rychlostí 1386 
metrů za minut. Holubi startovali 
v 6 hodin ráno, ti nejlepší byli zpát-
ky do půl páté odpoledne. Závodu 
se účastnili i další chovatelé, jen 
z Hlučínska jich bylo 53 se 309 ho-
luby. „Když se ráno na startu holubi 
vypustí, najednou jsou jich ve vzdu-
chu i dva tisíce a ti neschopnější 
hned nabírají správný směr. Tako-
vým holubům, kteří přilétají obvyk-
le se zpožděním dvou tří hodin, ří-
káme rekreanti. Ale stane se, že se 
holub někde zdrží, třeba když nara-
zí na holubici, a může přiletět i dal-
ší den,“ líčí Karel Ostárek, předseda 
pořádajícího místního spolku. Zbrz-
dit  může holuby výrazně i nepříz-
nivé počasí.                              (iga)

Slavili také holubi

čTVRTé mísTO 
Z aTleTickéHO misTROVsTVí 
škOl čR, kTeRé POřádá 
minisTeRsTVO škOlsTVí 
a TělOVýcHOVy, 
VyBOjOVali V čeRVnu 
kluci Ze Základní škOly 
TyRšOVa. 

Tým složený ze dvou atletů a čtyř 
fotbalistů dokázal v krajském kole 
snad poprvé porazit i atletickou 
speciálku z Opavy. 

„Každý rok nás už v okresním 
kole vyřadilo z dalších bojů druž-
stvo z Opavy. Protože skupina okre-
su Opava je mimořádné silná, letos 
z ní mohli do krajského kola postu-
povat dvě družstva, takže jsme se 
konečně dostali dál. Pak při vyhla-
šování výsledků krajského kola to 
bylo napínavé, do poslední chvíle 
jsme netušili, jak to bodově vyjde,“ 
vypráví učitel tělocviku a trenér 
týmu Ondřej Krupa.

Přiznává, že porážka Opavanů 
v krajském kole byla jednou z nej-
větších odměn za tvrdý trénink, kte-
rý kluci od začátku roku nasadili. 
Zvládali školu, tréninky ve svých 

Sportovci z Tyršovky zazářili v atletice

sportovních klubech, ať už je to 
u dvou z nich atletický oddíl Vítko-
vice a u zbytku FC Hlučín, a navíc 

si přidávali hodiny dřiny v přípravě 
na závody, dřeli běh,. Skok vysoký 
i skok daleký i vrh koulí. Vyplatilo 

se. V atletickém čtyřboji sbíral body 
například Lukáš Vrožina, který se 
v atletice specializuje na vrhačské 
disciplíny. Zato při běhu potřeboval 
podporu svého týmového kolegy. 

„Jen jsem vedle něj tak lehce vy-
klusával a celu dobu jsem po něm 
hulákal, ať maká,“ objasňuje svou 
nezastupitelnou roli v družstvu 
Jan Kodeš. Na končeném bodové 
kontu se výrazně podílel i Lukáš 
Moravec, který na všech závodech 
skákal výrazně výše, než se mu kdy 
podařilo v tréninku. Několikrát také 
zaběhl svůj osobní rekord. A proto-
že jako jediný je osmák, může ško-
lu reprezentovat i v příštím roce. Ti 
ostatní si k tréninkům museli přidat 
ještě přípravu k přijímačkám na 
střední školy. 

„Na Tyršovku budeme mít skvě-
lé vzpomínky, hlavně teď na ten 
poslední půl rok. Bylo to náročné, 
hrozné, ale stálo to zato,“ tvrdí Ště-
pán Kania. A svůj silný zážitek při-
dává i Tomáš Müller: „Makali jsme 
jako tým. Nikdo si nedovolil pole-
vit, aby to těm ostatním nepokazil,“ 
přidává svůj silný zážitek Tomáš 
Müller.                                       (iga)

Pro focení v týmu chyběl Tomáš novák, jinak je reprezentace kompletní ve slo-
žení trenér Ondřej krupa (v červeném), dále štěpán kania, Tomáš müller, jan 
kodeš, lukáš Vrožina a lukáš moravec.                                      Foto: ivana Gračková

úspěšná výprava hlučínských mažoretek v Praze.                            Foto: archiv Paprsků
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Klubu Sportovního Tance KD 
Hlučín dělá nábor do taneční pří-
pravky standardních i latinskoame-
rických tanců. 

Zájemci se mohou přijít podívat 
na tréninky během celého zaří vždy 
v úterý nebo čtvrtek od 15.30 do 
kulturního domu.  „Přípravka je pro 
chlapce a dívky ve věku od šesti do 

patnácti let, kteří mají rádi pohyb, 
tanec, hudbu, sport a zábavu v dob-
rém kolektivu,“ řekl trenér Jakub 
Dávidek. Děti připravuje spolu se 
svou ženou a taneční partnerkou 
Lenkou. Dávidkovi jsou několika-
násobnými mistry ČR, takže k vý-
uce cha-cha, tanga, jive, valčíku 
nebo polky jsou těmi pravými. (iga) 

Přijďte na nábor, zvou mistři tanečníci

sPORTOVci V Hlučíně 
mOHOu VyužíT nOVé 
aTRakce. Ve sPORTOVně 
RekReačním aReálu 
(sRa) u HlučínskéHO 
jeZeRa VyROsTla nOVá 
HOROleZecká sTěna. 

Je vysoká sedm metrů a město 
na ní z rozpočtu uvolnilo necelého 
půl milionu korun. Dodala ji firma 
Makak climbing z Jablonce nad Ni-
sou. V červnu už ji vyzkoušela parta 
kluků z hlučínského gymnázia i ak-
tivní horolezci. „Povrch je z dobré-
ho materiálu. Úchyty jsou větší, aby 
stěnu mohli využívat i začátečníci. 
Myslím, že bude nutné často kon-
trolovat jejich upevnění,“ řekl zku-
šený lezec Tomáš Brhel s tím, že 
stěnu budou určitě využívat hlavně 
tátové se syny, kteří nevydrží jen 
tak se placatit u vody. „Je to forma 
podpory společného aktivního trá-
vení volného času celých rodin,“ 
dodal horolezec. Zatím mohou stě-
nu využívat na vlastní nebezpečí 
zájemci se svým vybavením. Ještě 
během července ale SRA nastaví 
systém výpůjček potřebné výstroje 
a výzbroje a zajistí také instruktora, 
který se bude věnovat hlavně začá-
tečníkům a dětem. 

Horolezecká stěna není jedinou 
novinkou v areálu. „Vybudovali 
jsme další beach volejbalový kurt, 

Lezecká stěna láká
nadšené sportovce

Pod vedením zkušeného instruktora 
zkoušeli novou lezeckou stěnu kluci 
z hlučínského gymnázia.                                                                               

Foto: ivana Gračková

Slavili také holubi

Fotbalisté z hučísnkho klubu se 
dočkali, již během léta se totiž bude 
měnit umělý trávník na hřišti. Klu-
bu se podařilo získat dotaci z mini-
sterstva školství a tělovýchovy ve 
výši 9,5 milionu korun.

Původnímu umělému trávníku, 
na kterém trénuje dvanáct žákov-
ských a mládežnických oddílů od 
podzimu do jara, už končí život-
nost. Umělé trávě navíc letos na 
jaře skončil atest fotbalové asocia-
ce, takže děti by už na ní nemohly 

hrát mistrovské zápasy jako dosud. 
Klub umělý trávník pořizoval za 12 
milionů korun v roce 2006.  

„Jsme rádi, že jsme uspěli s žá-
dostí o dotaci, bereme to jako další 
úspěch klubu. Obhájili jsme pro-
jekty výchovy talentované mládeže 
a budeme hrát ty nejvyšší možné 
soutěže ve všech kategoriích proti 
soupeřům z klubů, které mají ne-
srovnatelně vyšší rozpočty,“ řekl 
spolumajitel FC Hlučín Alan Jan-
čík.                                           (iga)

Nový umělý trávník nahradí stávající

FC Hlučín slaví obrovský úspěch. 
Dorostenci U19 po třinácti vyhra-
ných zápasech postoupili do nej-
vyšší soutěže. 

V dnešní době pořád slýcháváme, 
že není zájem, že něco nejde. Fot-
balový klub Hlučín naopak ukazu-
je, že zájem je. Před necelými dvě-
ma lety se změnilo vedení klubu.  
Zpočátku to byl boj. Tím hlavním 
v klubu jsou děti, kterých tehdy 
bylo  málo. To je doba, která už je 
za námi. Teď nás zajímá přítom-
nost, respektive budoucnost. Potře-
bovali jsme čas, než se postavíme 
na nohy. Nyní jsem přesvědčen, že 
už stojíme na slušných základech. 

V některých kategoriích ještě ne-
jsou moc pevné, ale už je na čem 
stavět. Začnu od těch nejmenších. 
Jejich trenér sezóny 2015/2016 

Alan Wanderburgh je neskutečný 
borec. Společně se s Martinem Sto-
klasou stará o školičku dlouhých 
deset let. Dnes na tréninku nemlad-
šího týmu běhá kolem třiceti dětí.  
Občas mi připadá, že tyhle tréninky 
navštěvuje celé Hlučínsko.

Žáci kategorií U12 a U13 mají 
vzestupnou úroveň, kluci jsou vel-
kou nadějí pro budoucnost klubu. 
U14 byla vyjma zápasu s Brnem 
každému soupeři na celé Moravě 
minimálně rovnocenným soupe-
řem.  Pro kategorii U15 byl zejmé-
na začátek soutěže velmi náročný. 
Kluci hráli proti soupeřům na vyso-
ké herní úrovni. Postupem času ale 
kluci začali hrát vyrovnaně s dru-
hou polovinou tabulky. Tento roč-
ník má ještě co ukázat. Vzestupnou 
úrovní hry se mohou chlubit i týmy 

U16 a U17.  Neskutečná euforie 
vládne v týmu U19. Klub z malého 
města vytvořil fantastickou partu 
s pevnými základy. Tým vyhrál tři-
náct zápasů v řadě. Vyřadil Slovan 
Liberec, který doma přehrál roz-
dílem třídy. Závěrem je postup do 
nejvyšší dorostenecké soutěže, tak-
že kluci se budou rvát o body s ta-
kovými giganty, jako je například 
Sparta Praha. Pro město je to obrov-
ská reklama. Bylo radostí dívat se, 
jak naši dorostenci, třeba Krivčík, 
Ságner, Jančík, Rychnovský a další 
pomaličku sbírají zkušenosti. Tako-
vého výsledku kluci z malého měs-
ta mohli dosáhnout jen díky tomu, 
že klub má mimořádnou podporu 
majitelů. A vděčni jsme i za přízeň 
města v čele se starostou Pavlem 
Paschkem. 

Pro mládež se spolu s trenéry sna-
žíme vytvořit co nejlepší podmínky. 
Pro kluky a rodiče je důležité, že 
nemusí platit startovné. Přípravky, 
žáci a dorost mohou používat tran-
zity k převozu na utkání. Za dva 
roky se nakoupilo přes 150 míčů 
i čtyři páry dresů. Jediným problé-
mem jsou nevyhovující šatny, ale 
i na tom se pracuje. Změnil se i pře-
stupní řád. Přestoupilo k nám 17 
hráčů, odešli čtyři do konkurenční-
ho Baníku Ostrava. Věřím, že si bu-
dou vážit základů, které v Hlučíně 
dostali. Ve fotbalovém světě se lidé 
mění rychle. Důležité je, aby lidé, 
kteří hlučínský fotbal dělají, vedou  
i sponzorují, stále cítili hrdost na 
svůj klub. Aby je to nepřestalo ba-
vit.                              Roman Holiš

sportovní ředitel FC Hlučín 

přidali venkovní cvičební prvky. 
Ale především stavíme hlavně 
pro maminky s dětmi nové dětské 
brouzdaliště, které bude splňovat 
přísné hygienické požadavky. Ho-
tovo bude už v červenci,“ doplnil 
ředitel Breitkopf.                         (iga) 

Dorostenci U19 postoupili do nejvyšší ligy

20. ročník Velké ceny v dálkovém 
plavání o putovní pohár města Hlu-
čína bude hostit o víkendu 23. a 24. 
července Hlučínské jezero.

 Součástí závodů bude i šestadva-
cáté mezinárodní mistrovství ČR 
žactva. Pořadatelem akce je TJ Sle-
zan Opava. Organizátoři očekávají 
účast kolem dvou set závodníků 
včetně plavců účastnících se evrop-
ských pohárů, závody jsou určedny 
i pro dorostence, dospělé a masters. 
Podle hlavního organizátora  závo-

dů Petra Wolfa bude pro veřejnost 
nejatraktivnější podívaná v neděli  
kolem poledne při závěrečném fini-
ši mladších a starších žáků bojují-
cích o mistrovský titul. 

„I po pětikilometrové trase v závě-
ru rozhodují centimetry a dotek. Fi-
niš bývá ohromný,“ prozradil Petr 
Wolf. Plavci budou během víkendu 
zdolávat trasy 10, 5, 3 a 1 kilometr. 
Na sobotu je na závěr soutěžního 
dne vypsán open závod s handica-
pem na 200 metrů.                     (iga)      

O vítězi rozhodují často centimetry
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Červenec
2. 7. 21:30 Letní kino -  Revenant Hlučínské jezero
4. - 5. 7. 15:00 Pivní slavnosti Hlučínské jezero
8. 7. 21:30 Letní kino – Padesátka ul. B. Němcové, OKD
10. 7. 14:00 Festival kultury Hlučínska Hlučínské náměstí
12. 7. 18:00 Koncert pro sochu U Hradeb (socha F. Štorka)    
14. - 16. 7. 10.00 Prajzská řezbářská show Hlučínské jezero
15. 7. 21:30 Letní kino – Kobry a užovky FC Darkovičky
16. 7. 9:00 Volejbalový turnaj Hlučínská smeč Městský stadion, Tyršova ul.
22. 7. 21:30 Letní kino – Pelíšky Malánky
23. 7. 10:00 Beach party Hlučínské jezero
23. - 24. 7. 10.00 Velká cena Hlučína v dálkovém plavání Hlučínské jezero
29. - 31. 7. 15:00 Štěrkovna Music Open Hlučínské jezero
Každou středu letní kino Hlučínské jezero – bufet Chaloupka
Srpen
5. 8. 21:00 Letní kino – Popelka Agitační středisko Rovniny
6. 8. 10:00 II. Guláš fest Hlučínské jezero
12. 8. 21:00 Letní kino – Méďa 2 ul. Požárnická, Bobrovníky
13. 8. 21:00 Letní kino – Muži v naději stadion FC Hlučín
19. 8. 21:00 Letní kino – Starci na chmelu Chaloupka, Hlučínské jezero
20. 8. 19.00 Night Run Hlučínské jezero
21. 8. 14:00 Piknik + divadlo Lesní panna Park u tenisových kurtů 
26. 8. 21:00 Letní kino – Teorie tygra Hlučínské náměstí
Každou středu letní kino Hlučínské jezero – bufet Chaloupka
Září 2016 - připravujeme

Farmářské trhy Hlučínské náměstí
Burčákobraní Zámecké nádvoří
Divadlo Pavla Trávníčka KD Hlučín

PROGRAM HLUČÍNSKÉHO LÉTA 2016

Po loňském úspěchu se na hlučín-
ská veřejná prostranství vrací letní 
kino. První promítání se odehrálo 
na štěrkovně už během městských 
oslav. Projekce vyrazí opět za svými 
diváky do různých míst v Hlučíně. 
Hrát se bude na OKD, Rovninách, 
v Bobrovníkách i na fotbalovém 
stadionu. Na konci léta se bude pro-
mítat i na náměstí. Přesný program 
najdou zájemci na stránkách infor-
mačního centra nebo Kulturního 
centra Hlučín.                          (red) 

Letní kino se vrací

Druhý ročník nočního běhu Hlu-
čínem pořádá Sportovní a rekreač-
ní centrum Hlučín v neděli 18. srp-
na. Trasa bude mít 9 kilometrů. Na 
start prvního ročníku se loni posta-
vilo 80 závodníků, letos organizá-
toři za příznivého počasí očekáva-
jí ještě větší účast. 

„Ve městech jsou ulice osvětlené, 
takže noční běžecké závody nemí-
vají tu správnou adrenalinovou at-
mosféru. U nás jde opravdu o noční 
závod, který vede i lesem, takže se 
běžci bez čelovek skutečně neobe-
jdou,“ řekla hlavní pořadatelka Ga-
briela Svačinová.                      (iga) 

Na Night run je 
čelovka nutná 
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DROBNÉ RADY DO ZAHRADY – NA LÉTO A PRÁZDNINYn
Přivítali jsme:
Matyáš Hampel *2016
Tobiáš Hampel *2016
Lukáš Goldenstein *2016
Veronika Enderová *2016
Vojtěch Vícha *2016 

Jubilanti:
Vilemína Dudková *1917
Alžběta Olšáková *1917
Jindřich Prudil *1923
Helmut Pavlorek *1930
Emil Hanuliak *1931
Štěpánka Hrušková *1934
Hildegarda Balcarová *1931
Olga Thomasová *1934
Anna Dědáčková *1933
Ludmila Kublová *1936
Anna Nováková *1936
Františka Svačinová *1923
Magdaléna Kostková *1935
Anna Steinerová *1932
Markéta Miekišová *1935

Rádi bychom poděkovali za odsloužení mše svaté za Karla Laňku kapla-
nu J. Gajdůškovi, faráři K. Ševčíkovi, M. Žukovskému, pěveckému sboru 
a hudbě p. Weisse, MUDr. Kazdové a sestřičkám a pohřební službě Brauer.

Dcera a syn s rodinami

Děkujeme všem příbuzným, přátelům, sousedům a známým, kteří přišli 
doprovodit na poslední cestě mého manžela Bohumíra Musiola, za účast, 
projevy soustrasti a květinové dary. 

Rovněž panu děkanovi Mgr. M. Šmídovi chceme vyjádřit vděčnost za 
všechny poskytnuté služby. Ze srdce děkujeme za vzornou zdravotní péči 
MUDr. Sobotkovi, MUDr. Zavadské a sestře A. Sobkové a celému kolek-
tivu sester z Charity Hlučín. 

Za zarmoucenou rodinu manželka

„...Jaká škoda, má líbezná krásko 
(já mluvím o květinách), jaká ško-
da, že tak míjí čas; krása přechází 
a jen zahradník trvá..,“ řekl Karel 
Čapek. A když už je řeč o květi-
nách, léto není jen čas kvetení a od-
kvétání. V červenci a srpnu přesa-
zujeme všechny skupiny bradatých 
kosatců. Bradaté kosatce jsou ty, 
kterým rostou na spodních okvět-
ních lístcích vousy, jež vytvářejí 
útvar v podobě bradky nebo kar-
táčku. Kosatce se rozdělují do sku-
pin podle výšky: nízké, prostřední, 
vysoké apod. Také se pikýrujeme 
dvouletky, řízkujeme hortenzie, za-
štipujeme chryzantémy.

Koncem srpna můžeme začít 
s přesazováním pivoněk (to lze až 
do října). V srpnu můžeme přesazo-
vat taky denivky. Čistíme a kontro-
lujeme uskladněné cibule tulipánů 
a narcisů. Odstraňujeme odkvetlé 
lodyhy, plejeme, zaléváme. V srpnu 
už nehnojíme dusíkatými hnojivy, 
hnojíme draselným hnojivem.

V zeleninové zahrádce sklízíme, 
plejeme, zaléváme a okopáváme. 
Nakládáme okurky, sklízíme větši-
nu ostatní zeleniny: cibuli, česnek, 
rajčata, papriku, cukíny, fazolky 
atd. Zeleninu raději konzumujeme 
čerstvou v době, kdy je její sezóna. 
Zbytek konzervujeme.

Je čas letního řezu. Jádroviny řeže-
me tak, že vyřezáváme tzv. „zlodě-
je“ (bujně rostoucí mladé přírůstky, 
které rostou vertikálně). Letní řez 
jádrovin podporuje budoucí sklizeň 

a omezuje růst ‚do dřeva‘. Pecko-
viny řežeme během sklizně (větev 
třešní můžeme pohodlně obírat na 
zemi ze židličky) a po sklizni. Oře-
šáky řežeme od poloviny července 
do konce prázdnin. V tuto dobu ne-
vytéká z ran míza. 

Během léta sklízíme drobné bobu-
lové ovoce – rybíz, angrešt, mali-
ny, kanadské borůvky, jostu a rané 
odrůdy jabloní, zrají meruňky, bro-
skve a rané švestky. Je to čas ovoc-
ných pokrmů a buchet, zavařování, 

výroby marmelád (jako za dob na-
šich babiček) a přípravy kvasu.

Stříháme živé ploty. Kvetoucí 
okrasné keře ořezáváme hned po 
odkvětu, aby ještě narostly nové vý-
honky, na kterých budou příští rok 
opět květy. Pokud to uděláme poz-
dě a nové výhony nevyrostou, tyto 
keře příští rok nepokvetou. Kromě 
letních trvalek postupně vykvétají 
lilie, denivky, mečíky a jiřiny.

Zdeněk Seidl
Svaz zahrádkářů Iris Hlučín 

Hortenzie přinášejí do zahrady klid a pohodu.                             Foto: Zdeněk seidl

Chtěly bychom poděkovat naší 
milé cvičitelce Janě Weissové, 
která se nám nepřetržitě věnovala 
od roku 1989 v tělocvičně Základ-
ní školy dr. Miroslava Tyrše. Jako 
cvičitelka teď sice končí, ale cvičit 
bude dále. 

Jana Weissová byla aktivní spor-
tovkyní již od mládí, a když one-
mocněla předchozí cvičitelka, pře-
vzala v roce 1989 její štafetu a od 
té doby vedla cvičení starších žen. 
Vždy měla perfektně připravený 
program. Cvičily jsme hlavně ka-
lanetiku spolu s prvky jógy. Dbala 
i na protažení, jelikož jsme všechny 
starší seniorky. Za všechno její úsilí 
moc děkujeme.

Marie Dihlová
za všechny cvičenky z kurzu

cvičení starších žen TJ Hlučín

Děkujeme, říkají cvičenky své cvičitelce

ŘÁDKOVÁ INZERCEn
n Uklidím domácnost a nebytov 

prostory tel.: 732 564 879
n Do restaurace v Ostravě - přívozu 

hledáme od září na HPP hlavního 
kuchaře. Volejte nebo piště SMS 
na tel.: 603487848

PODĚKOVÁNÍn








